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RIJKSLANDBOUWPROEFSTATION T E GRONINGEN

LYSIMETER-ONDERZOEKINGEN AAN HET RIJKSLANDBOUWPROEFSTATION TE GRONINGEN
EN ELDERS
DOOE

Ir. J . G. MASCHHAUPT
(Ingezonden 21 J a n u a r i1938)
VOORWOORD
De omvang v a n deze verhandeling eischt een verontschuldiging. I kzou
daartoe h e t volgende willen aanvoeren.
Sedert het einde der 18e eeuw tot op heden werden eraan tal van instituten
lysimeterwaarnemingen verricht. I n vele gevallen werd niet speciaal d e
verzameling v a n gegevens omtrent drainwaterproductie en verdamping
beoogd, doch was het onderzoek indeeerste plaats gericht opde scheikundige
samenstelling van het drainwater. Nochtans leverden ook deze onderzoekingen
soms gegevens op, welke voor d ekennis van d ewaterhuishouding v a n belang
zijn, misschien welniet op zichzelf, doch welin verband m e t andere waarnemingen.
Merkwaardig is,d a tde onderzoekers, welke zich opdit terrein bewogen,
over ' t algemeen zooweinig aandacht schonken a a nhetgeen anderen op d i t
gebied reeds verricht hadden. Maar ookde resultaten v a n eigen onderzoek
werden veelal slechts zeer oppervlakkig bewerkt. Daalde n a verloop v a n
jaren de belangstelling en wasdeze tenslotte niet groot genoeg meer om t o t
volledige verwerking v a n de gedurende jaren verzamelde talrijke gegevens
t e besluiten? Of verliet de onderzoeker, welke h e t onderzoek optouw zette,
het instituut vóórdat h e tonderzoek eenvoldoend aantal jaren geloopenh a d
om t o t verwerking t e kunnen overgaan?
Tot samenvatting en kritische behandeling dezer over de meest uiteenloopende tijdschriften en over d e mededeelingen v a nt a lv a ninstituten verspreide verhandelingen, is het t o t n u toe niet gekomen. De eenige meer kritische
samenvatting verscheen in 1906, dus alweer meer d a n30 jaar geleden, van de
hand v a n C. L U E D E C K E , doch deze bepaalde zich t o t de Engelsche onderzoekingen op d i t gebied (ROTHAMSTED, DICKXNSON-EVANS, G R E A V E S ) . E r

bestond dus n a a r mijne meening behoefte a a neenkritisch overzicht v a n h e t
voornaamste d a t m e t betrekking t o t drainage en verdamping t o t n u toe
gepubliceerd werd.
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Vervolgens is deze verhandeling bedoeld als een pleidooi voor het goed
recht van lysimeteronderzoek bij de beantwoording van vragen in verband
met de waterhuishouding in den grond. Dit goed recht werd en wordt nog
steeds door velen aan het lysimeteronderzoek ontzegd. Waar hydrologen
of waterbouwkundigen voor de vraag gesteld werden: hoe groot is de verdamping uit den grond onder verschillende omstandigheden?, werden lysimeteruitkomsten onmiddellijk opzijde geschoven met de opmerking: lysimeters
gevuld met verwerktengrondkunnen slechts leeren hoe de verdamping niet is.
Tegen deze opvatting moet ik opkomen. Zij is in het algemeen onjuist
en vormt — en dat is erger !— een rem voor het inrichten van lysimeters,
die ons betrouwbare gegevens zouden kunnen verschaffen omtrent de verdamping vanuit cultuurgronden en woeste gronden, welke telkens weer
noodig blijken te zijn als hydrologische of waterstaatkundige vraagstukken
aan de orde zijn.
Ik hoop dat deze verhandeling tot wijziging van het denigreerende oordeel
over lysimeteronderzoek en tot juister inzicht omtrent de verdamping uit
den grond moge bijdragen.
HOOFDSTUK I

Overzicht der voornaamste lysimeteronderzoekingen
§ 1 INLEIDING. ALGEMEENE BESCHOUWINGEN OVER LYSIMETERS
TEGEN LYSIMETERS INGEBRACHTE BEZWAREN
DRAINAGE PROEFVELDEN

Lysimeters zijn als regel grootere of kleinere metalen, of steenen bakken,
gevuld met een of andere grondsoort, welke in den grond zijn ingegraven en
waaruit men het zakwater of drainwater kan laten afvloeien en meten, zoodat
men in staat is de hoeveelheid afgegeven drainwater D te betrekken op de
hoeveelheid neerslag R ter plaatse.
Trekt men van den regenval in mm de opgevangen hoeveelheid drainwater, eveneens uitgedrukt in mm, af, dan vindt men, mits de hoeveelheid
van het in den grond aanwezige water bij het begin en het einde der waarnemingsperiode gelijk is, de door grond en gewas verdampte hoeveelheid
water (E).
Dus:
R —D = E in mm
In den regel zal het watergehalte van den grond bij begin en einde der
waarnemingsperiode niet gelijk zijn. Noemt men de verandering van het
watergehalte gedurende deze periode Q dan is:

R_D=E±Q
(4) A4

Q is slechts bij weegbare lysimeters te bepalen; slechts bij dergelijke lysimeters is het dus mogelijk voor elke willekeurige periode de ware verdamping
E vast te stellen. Kan men de lysimeters niet wegen, dan moet men zich
tevreden stellen met de bepaling van gemiddelde verdampingscijfers, door de
uitkomsten der waarnemingen in meerdere overeenkomstige perioden te
middelen. Dit is evenwel slechts mogelijk voor die perioden, waarin Q nu
eens positief, dan weer negatief is, terwijl het gemiddelde de waarde nul
nadert. Dit is het geval voor de wintermaanden, wanneer als regel de grond
vrijwel met water verzadigd is en voor geheele jaren, indien men de waarnemingsjaren in de wintermaanden laat beginnen en eindigen.
Gedurende de voorjaarsmaanden en de eerste zomermaanden zal de
watervoorraad in den grond als regel afnemen, vooral tengevolge van het
waterverbruik der gewassen; gedurende dezen tijd zal dus, ook al neemt men
het gemiddelde over meerdere jaren, R —D kleiner zijn dan de werkelijke
verdamping. In het najaar daarentegen zal de watervoorraad als regel stijgen
en zal E,—D dientengevolge grooter zijn dan de werkelijke verdamping.
Lysimeterwaarnemingen — de oudste dateeren uit het einde der 18e eeuw
(DALTON) -— hadden aanvankelijk slechts ten doel een inzicht te krijgen in
de hier aangestipte vraagstukken: drainwatervorming en verdamping met
betrekking tot den regenval. Eerst later is men aandacht gaan schenken aan
de samenstelling van het drainwater.
Meermalen is de waarde van de met lysimeters verkregen resultaten ten
aanzien van drainage en verdamping in twijfel getrokken. Maar een zoo
vernietigend oordeel als indertijd door ELINK STEEK (17) werd uitgesproken
staat zeker wel op zichzelf. Deze schreef: „Zij hebben nooit iets anders verteld
dan hoegroot de verdamping zeker niet is.Mogen zij spoedig uit der menschen
heugenis verdwijnen".
M.i. is ELINK STEEK er allerminst in geslaagd het bedriegehjk karakter
van lysimeters in het algemeen aan te toonen en de bestudeering van de
uitkomsten van meerdere lysimeteronderzoekingen leert, dat zijn oordeel
onjuist is, zooals, naar ik vertrouw, ook uit deze verhandeling zal blijken.
Voor enkele jaren heeft J O I T E (New Jersey) wederom scherpe kritiek
uitgeoefend op de gebruikelijke lysimeters, een kritiek, welke in de eerste
plaats gericht is op de verbreking van de natuurlijke structuur bij het invullen
van den grond in de lysimeters en in de tweede plaats op de vermenging van
grond van meerdere lagen van uiteenloopende geaardheid (36).
Dit laatste is natuurlijk zonder meer te veroordeelen; het is duidelijk,
dat onder dergelijke omstandigheden de waterbeweging in den lysimetergrond
een geheel andere zal zijn dan in den grond in zijn natuurlijke ligging.
Heeft men evenwel te doen met een grond, welke niet is opgebouwd uit
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lagen, die groote verschillen in samenstelling vertoonen, dan zal het van de
grondsoort afhangen of de verbreking van de natuurlijke structuur van
grooten invloed zal zijn op de waterbeweging. Ik kom straks op dit punt nog
uitvoeriger terug.
Aan lysimeters met ongerepten grond, bijv. met door muren van de omgeving afgesloten grondzuilen, zooals die te Rothamsted,waaraan in genoemd
opzicht de voorkeur gegeven zou moeten worden, zijn trouwens ook bezwaren
verbonden, onder andere dit, dat men afhankelijk is van toevallige plaatselijke
verschillen in structuur en samenstelling van den grond. Men loopt dus de
kans, dat men een grondblok ommuurt, dat toevallig een van de omgeving
afwijkenden bouw heeft, zoodat de gegevens, welke men verzamelt, niet ten
volle voor de omgeving gelden.
Of men het te Rothamsted misschien toevalligerwijze in dit opzicht gunstig
getroffen heeft, mag men uit de overeenstemming der resultaten, welke
althans met twee van de drie lysimeters verkregen werden, niet afleiden,
omdat de lysimeters ten opzichte van de dikte der grondlaag verschillen.
Het is best mogelijk, dat de overeenstemming tusschen de lysimeters met
de dikste en met de dunste grondlaag toeval is en een gevolg van verschil
in bouw dezer beide grondblokken.
Tegen het type van lysimeters te New Jersey, welke JOFFE beschrijft,
zijn zeer zeker groote bezwaren aan te voeren. x ) Deze lysimeters worden
als volgt in den grond aangebracht.
In den grond wordt een sleuf gegraven. In een der verticale wanden worden
op verschillende afstanden onder de oppervlakte (18, 42, 58, 64 en 80 cm)
nissen uitgegraven, die het mogelijk maken in de bovenwanden der nissen
met grind gevulde tinnen trechters te drukken. De oppervlakte dezer trechters
bedraagt 7,5 dm 2 ; de verticale wand der trechters, die in den grond gedrukt
wordt, is enkele centimeters hoog. Een tinnen buis, welke onder aan eiken
trechter is bevestigd, voert het drainwater naar een verzamelflesch, welke
op eenigen afstand in een sleuf in den grond is geplaatst.
De zuilen grond boven de trechters vormen de lysimeters; deze zijn,
behalve aan den onderkant, dus niet van de omgeving afgesloten. Er kan dus
ookuit de omgevingwater toevloeien endoor dentrechter opgevangen worden,
terwijl men van de veronderstelling uitgaat slechts het per 7,5 dm 2 grondoppervlak wegzakkende water op te vangen. Ook het omgekeerde is mogelijk,
vooral omdat men op korten afstand van de lysimeters een sleuf heeft moeten
*) Kort na het verschijnen van het artikel van J O F F E werd reeds van de zijde van
het Proefstation te Tennessee kritiek uitgeoefend op de „Russische lysimeters", welke
J O F F E in Moscou leerde kennen en door hem verre boven de gebruikelijke bak-lysimeters
gesteld werden (53a).
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graven voor het inbrengen der trechters en voor het opstellen der verzamelflesschen.
De aandacht zij erop gevestigd, dat door het inbrengen der trechters
de capillaire opstijging van water uit de diepte onderbroken wordt; het is
dus een illusie van J O I T E , dat hij experimenteert met grond in den natuurlijken toestand; dit bezwaar geldt vooral bij de lysimeters met geringe
diepte.
Men krijgt allerminst de overtuiging, dat deze inrichting een verbetering
van de gebruikelijke lysimeters is en zeker kunnen zij geen inzicht geven in
de waterbeweging in een grond, die in 't profiel zulke groote verschillen vertoont als daar ter plaatse het geval schijnt te zijn (o.a. komt op 18 cm diepte
„hardpan" voor).
Het bovengenoemde bezwaar tegen de lysimeters van JOFFE, hetwelk
hierin gelegen is, dat de als lysimeter dienstdoende grondzuil van den ondergrond is afgesneden, geldt ook voor de lysimeters te Rothamsted en eveneens
voor de meeste lysimeters, welke bestaan uit met grond gevulde bakken.
Te Rothamsted nl. worden de ongerepte grondblokken ondersteund door
ijzeren roosters; het oorspronkelijke verband met den ondergrond is dus
radicaal verbroken. Niet alleen kan geen water capillair uit den ondergrond
opstijgen, maar bovendien kan er aan den onderkant van het grondblok
verdamping plaats grijpen, hetgeen bij tijden van invloed kan zijn op het
waterbergend vermogen van den lysimetergrond.
Bijdemet grond gevuldelysimetersheeft menongeveer denzelfden toestand
aangezien de grond als regel — ook te Groningen is dit het geval — op een
zandbed rust, waaronder zich grind bevindt.
Niet geheelten onrechte beschouwt J. VEKSLTJYS (83pg 125)dezen toestand
als ongewenscht: het capillaire niveau dient feitelijk in de lysimeters ongeveer
even hoog te liggen als in het terrein, waarop men de met de lysimeters verkregen gegevens wil betrekken. „Zoo aan dezen eisch niet is voldaan, kunnen
de lysimeters nooit goede uitkomsten geven", zegt VERSLTTYS.
Het is de vraag, of deze laatste uitspraak niet wat te absoluut is; veel
zal m.i. afhangen van de dikte van de grondlaag, terwijl wellicht ook de
grondsoort van invloed zal zijn.
Bij baklysimeters kan men de genoemde voorwaarde trouwens zeer gemakkelijk vervullen: men kan zorgdragen, dat er steeds zooveel water in den
lysimeter blijft staan, dat het phreatisch oppervlak minstens even hoog ligt
als de bovenkant van het grind of zandbed waarop de grond rust. Hiermede
isde toestand indit opzicht gelijk geworden aan dien bijeengrond in de natuurlijke ligging, waarbij het phreatisch oppervlak op gelijke diepte, bijv. 1 m,
gelegen is.
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Bij nadere overweging kwam mij het tegen lysimeters zonder grondwater
geopperde bezwaar voor van zooveel gewicht te zijn, dat ik in het najaar
van 1936 vier der acht lysimeters te Groningen zoo ingericht heb, dat er
steeds op 1 m diepte grondwater aanwezig is. Vergelijking van het
debiet dezer lysimeters met dat der vier lysimeters waarbij de vrije
afvoer van het drainwater gehandhaafd bleef, zal ons leeren, in hoeverre
de aanwezigheid van grondwater invloed heeft op de verdamping en dus
op het debiet.
Ik acht het niet onwaarschijnlijk, dat de invloed van de aanwezigheid
van grondwater in de lysimeters op de hoeveelheid drainwater, welke door
de lysimeters wordt afgegeven, blijken zal gering te zijn, zoodat de onder
voortdurend volledig aftappen van het drainwater verzamelde gegevens
niet waardeloos behoeven te zijn. Ik grond deze verwachting op de volgende
overweging.
Het handhaven van grondwater in den lysimeter heeft tengevolge, dat
er steeds capillaire opstijging van water in den grond mogelijk is, hetgeen
verhoogde verdamping aan de oppervlakte ten gevolge kan hebben. In het
natte jaargetijde zal de mogelijkheid tot opstijging van grondwater echter
weinig verandering brengen in het vochtgehalte van het aan de lucht blootgestelde grondoppervlak en dus in de verdampte hoeveelheid water. En in
droge tijden zal, zoodra de grond aan de oppervlakte is uitgedroogd en vooral
alsde oppervlakte kruimelig is,de verdamping vrijwel geheeltot staan komen.
Het capillaire verband tusschen den nog vochtigen ondergrond en de uitgedroogde bovenlaag is verbroken en het capillair opgestegen grondwater
bereikt de oppervlakte dus niet. 1 )
Terloops zij opgemerkt, dat de boven als mogelijk veronderstelde verdamping aan het grondvlak bij lysimeters met vrijen afvoer bij aanwezigheid
van grondwater niet plaats vindt.
Bij bebouwden grond zal de invloed van de aanwezigheid van grondwater
op de directe verdamping vanuit den grond nog geringer zijn, niet alleen
omdat in den zomer de oppervlakte van den grond min of meer volledig door
een gewas bedekt is, waardoor de directe verdamping sterk geremd wordt,
maar bovendien omdat de plantengroei het watergehalte van den grond
sterk doet dalen, hetgeen eveneens vermindering van de directe verdamping ten gevolge heeft. De jaarlijksche directe verdamping kan men
bij begroeiden grond op ongeveer één vierde van die bij onbegroeiden
grond stellen.
*) Voor de reeds in 1937 verkregen cijfers betreffende drainage en verdamping:
bij de lysimeters met en zonder grondwater zij verwezen naar het Aanhangsel n°. 7,
blz. 169.
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Mits de dikte der grondlaag en de watercapaciteit van den grond in den
lysimetervoldoende zijn omookindrogejareneennormaal gewasopte leveren,
zal het al of niet aanwezig zijn van grondwater in den lysimeter geen invloed
hebben op de door het gewas verdampte hoeveelheid water; deze is onder
normale omstandigheden ten aanzien van de voeding van het gewas, vrijwel
uitsluitend afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde droge stof en niet
van de binnen het bereik der plantenwortels aanwezige hoeveelheid water:
planten in watercultures verdampen per gewichts-eenheid geproduceerde
droge stof niet meer water dan dezelfde planten in betrekkelijk drogen grond
(zie blz. 127).
Ook het feit, dat te Rothamsted de lysimeters met grondblokken ter dikte
van 50, 100 en 150 cm sedert 1871 vrijwel gelijke hoeveelheden drainwater
afgeven doet verwachten, dat de afwezigheid van grondwater bij deze lysimeters slechts van geringen invloed is op de hoeveelheid water, welke uit den
grond verdampt en dat dus het door VEBSLTJYS geopperde bezwaar voor den
grond te Rothamsted en voor overeenkomstige gronden slechts in geringe
mate zal gelden, mits de grondlaag minstens 50 cm dik is.
Van grooteren invloed dan op de hoeveelheid is de aanwezigheid van
grondwater in lysimeters vermoedelijk op de samenstelling van het drainwater.
Een kolom grond die niet alleen aan de oppervlakte maar ook aan den
onderkant, hetzij direct (Rothamsted bijv.) hetzij indirect (met tusschenschakeling van een absoluut gedraineerd zandbed, zooals te Groningen) met
de atmosfeer inverbinding staat, verkeert ingeheel andere conditie ten aanzien
van de luchtvoorziening dan grond in de natuurlijke ligging. Het is de vraag,
of er bij den eerstgenoemden toestand een groot deel van het jaar wel een
capillaire zone, waarbij dus alle ruimten met water gevuld zijn, aanwezig
is en of men onder die omstandigheden niet meestentijds slechts met funiculair
en pendulair water te maken heeft, waarbij van onder tot boven lucht in den
grond aanwezig is. Bij regen zal pendulair water in funiculair en dit onder
in den grond in capillair water overgaan en uittreden. De door het water
ingesloten luchtbellen zullen meegevoerd worden en aan den onderkant den
grond verlaten.
De geheele grondkolom wordt dus bij het doorzakken van water door
gasvormige atmosferische lucht doorstroomd. Bij een grond waarin zich op
zekere diepte grondwater bevindt, zal de meevoering van gasvormige lucht
niet verder gaan dan tot het capillair oppervlak; dieper kan de lucht slechts
komen voor zoover zij in het water is opgelost.
Verder kan bij lysimeters zonder grondwater, althans in tijden, dat de
grond niet overvuld is met water, door.krachtige windstooten een beweging
(9) A 9
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van lucht door de geheele grondkolom heen plaatsgrijpen, dus luchtverversching. *•)
Het ligt voor de hand als gevolg van deze krachtige aeratie een sterkere
nitrificatie te verwachten en tevens een snellere en vollediger afbreking van
de organische stof. Dit zal niet alleen van invloed zijn op de uitspoeling van
nitraatstikstof, maar ook van S0 4 en van basen, meer in het bijzonder van Ca.
Inderdaad treft het hoogeN0 3 -gehaltevan het drainwater, dat uit de Groninger
en ook uit andere lysimeters wordt opgevangen, vergeleken met drainwater
dat in het veld werd opgevangen.
Vooral om deze reden komt het mij gewenscht voor de uitkomsten van
lysimeteronderzoekingen, eenerzijds zonder, anderzijds met grondwater doch
gevuld met denzelfden grond, met elkander te vergelijken.
Tegen de baklysimeters wordt ook wel het bezwaar aangevoerd, dat er
niets van het op den grond gevallen regenwater bovengronds kan afvloeien,
doch al het water gedwongen wordt zijn weg door den grond te nemen.
Bij hellende terreinen en bij tropischen regenval moge dit bezwaar geldigheid hebben — en dan is men genoodzaakt, wil men over gegevens omtrent
bovengrondsche afvloeiing beschikken, deze ter plaatse te verzamelen —
bij vlakliggende akkers met goede structuur en goede doorlatendheid is in
ons land, zelfs bij winterregens de bovengrondsche afvloeiing gering en kan
de verwaarloozing daarvan bij drainproeven bezwaarlijk als een fout aangemerkt worden.
Bij zavelgronden, die tengevolge van ver voortgeschreden ontkalking of
tengevolge van geringe mobilisatie van den kalkvoorraad bij onvoldoende
ontwatering een labiele structuur hebben en bij winterdag dichtslaan, is de
bovengrondsche afvloeiing van meer beteekenis. Als men zijn onderzoek
op dergelijke gronden richt, zoo zal men door waarnemingen te velde moeten
trachten een inzicht te krijgen in de hoeveelheid regenwater, welke onder
verschillende omstandigheden bovengronds afvloeit. Tot dit grondtype
behoort de zavelgrond in de lysimeters aan het Landbouwproefstation te
Groningen echter niet.
Ik wil hier nog even terugkomen op het bezwaar dat men bij lysimeters
met ingevulden grond experimenteert met grond waarvan de natuurlijke
structuur verbroken is.
Zooophet eerstegezicht lijkt dit bezwaar volkomen gegrond en vernietigend
voor dit type van lysimeters. Maar is dit inderdaad zoo?In sommige gevallen
1
) Dat krachtige windstooten zich tot minstens 1 m. diepte in den grond kunnen
doen gevoelen, bleek, toen onder in onze lysimeters ter controle van de waterdichtheid
water werd gebracht, waarvan de stand in peilbuizen kon worden afgelezen. H e t niveau
in de peilbuizen schommelde bij krachtigen wind over meerdere milimeters heen en weer.
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wel. Zou men bijv. een studie willen maken van doorlatendheid en uitspoeling
bij een zandgrond waarin op 40 cm diepte een oerlaag en op 80 cm diepte een
leemlaag voorkomt en men zou de verschillende lagen uitgraven tot bijv. 1 m
diepte en na fijnmaken in dezelfde volgorde in een lysimeter invullen, dan zou
men uit de gegevens met een dergelijken lysimeter verzameld, weinig of geen
conclusies kunnen trekken ten opzichte van waterhuishouding en uitspoeling
bij den betreffenden zandgrond.
Zou men dezelfde gegevens willen verzamelen voor een duinzandgebied,
waarvan de grond tot een paar meter diepte geen merkbare verschillen, geen
lagen vertoont, dan zou men zonder bezwaar een lysimeter met dat zand
kunnen vullen om een getrouw beeld te krijgen van het gedrag van dezen
zandgrond ter plaatse ten opzichte van het regenwater, mits men op den
lysimeter voor dezelfde begroeiing zorgt als op het terrein. Moge aanvankelijk
de groepeering der afzonderlijke zandkorrels in den lysimeter al afwijkend
zijn van die bij den grond in de natuurlijke ligging, bij het doorstroomen van
het regenwater zal de ligging der korrels ten opzichte van elkaar langzamerhand dezelfde worden als die in den onvergegraven grond. Merkbare verschillen in doorlatendheid zijn hier niet te verwachten.
Bij klei- of leemhoudende gronden liggen de feiten anders.Inderdaad wordt
bij vergraven van deze grondsoorten de natuurlijke structuur verbroken:
een verwerkte kleigrond kan men in den ondergrond nog na tientallen jaren
als zoodanig erkennen, ook alwerd hij normaal bebouwd. Of de doorlatendheid
echter na enkele jaren bebouwen weer niet normaal is geworden, is zeer de
vraag.
In tegenstelling ni. met echte zandgronden, waarbij de doorlatendheid
voor water berust op de aanwezigheid van capillaire ruimten tusschen de
betrekkelijk groote zandkorrels, speelt dit capillaire kanalenstelsel bij kleien leemhoudende gronden, vanwege de veel geringere doorsneden der capillairen, bij het wegzakken van water slechts een rol van ondergeschikte beteekenis, die des te geringer is naarmate het kleigehalte van den grond grooter
is. Bij dit type van gronden vindt het water hoofdzakelijk zijn weg door
kanaaltjes, welke de wortels der planten en de wormen en andere bodembewoners daarin gevormd hebben; ook krimpspleetjes kunnen als afvoerkanaaltjes dienst doen.
De doorlatendheid van kleihoudende gronden berust niet op de poreusiteit
van den grond zelve, maar op het kanalenstelsel daarin door plantenwortels en
wormen {eventueelandere bodembewoners) gevormd; bij de zware grondenmoet
daarbij ook aan krimpscheuren gedachtworden.
Vooral de ervaring direct na het invullen van den grond in de Groninger
lysimeters opgedaan, heeft mij tot deze overtuiging gebracht.
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De grondsoort was een lichte, zeer doorlatende zavelgrond. Op het perceel
waar degrond weggegraven werd, blijft nimmer eenigwater aan de oppervlakte
staan. Desondanks was de grond na het invullen in de bakken zéér slecht
doorlatend: bij de daarop volgende najaars- en winterregenbuien bleef er
herhaaldelijk water op den grond staan, zoodat het op de bakken gezaaide
koolzaad totaal mislukte (winter 1918—1919).
Na het eerste gewas verbeterde de doorlatendheid reeds aanmerkelijk en
na het tweede gewas liet zij niet meer te wenschen over. Het ligt voor de hand
hier aan de vorming van wortelkanaaltjes te denken.
Ook de slechte doorlatendheid van oude ontkalkte Heigronden en de
verbetering, welke daarin door bekalking van de bouwvoor gebracht wordt,
laat zich slechts verklaren, indien men aanneemt, dat de doorlatendheid
berust op een kanalenstelsel door wortels (en wormen) in den grond gevormd.
Het is immers duidelijk, dat vermenging van de bouwvoormet kalk geen
wijziging kan brengen in de rangschikking der gronddeeltjes, in de structuur
van den ongeroerden ondergrond, waardoor in den ondergrond ruimere capillairen zouden ontstaan. De ondergrond is trouwens in vele gevallen nog rijk
aan kalk en verdere kalktoevoer uit de gekalkte bouwvoor zou den toestand
niet veranderen. Ongedwongen laat de verbetering der doorlatendheid van den
ondergrond door bekalking van de bouwvoor zich echter op de volgende wijze
verklaren.
In een ondoorlatenden ouden kleigrond worden ook voortdurend wortelkanalen gevormd. Daar de ontkalkte klei in de bouwvoor, in tegenstelling met
kalkrijke klei, de eigenschap bezit zich in regenwater fijn te verdeelen, te
suspendeeren, worden de kleideelen bij regen opgeslibd en naar den meestal
nogkalkrijkeren ondergrond getransporteerd, waar zijzichin het kanalenstelsel
afzetten en dit min of meer verstoppen. Door de vermenging der bouwvoor
met kalk verliest de klei de eigenschap zich gemakkelijk in water te verdeelen
en inplaats van met klei bezwangerd water zakt nu helderwater inden ondergrond weg en de kanaaltjes blijven langer open.
Nog door een ander proces wordt het kanalenstelsel, dat tot waterafvoer
dient, in een ouden kleigrond bedreigd. Door de dichtere pakking, welke na de
bewerking van den kalkarmeren grond telkens weer, meer of minder snel
naar gelang van de weersomstandigheden, optreedt, wordt de luchttoetreding
bemoeilijkt en dientengevolge vinden er reductieprocessen plaats. Hierbij gaat
ijzer in oplossing; dit ijzer zet zich in de kanaaltjes, waar het met lucht in aanraking komt, weer als ijzeroxyde af, waardoor de kanaaltjes verstoppen. Deze
opvulling der wortel- en andere kanaaltjes kan men zeer duidelijk zien, als men
kluiten uit den ondergrond doorbreekt en de breukvlakken beschouwt. Bij
wijdere wortelkanalen (wormgangen) vormen zich meermalen oerpijpjes met
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een wanddikte van enkele milimeters. De ondergang der kanaaltjes door opvulling met ijzeroxyde wordt ook door bekalking voorkomen, omdat daardoor
de structuur van den grond en dientengevolge de luchttoetreding verbeterd
wordt, zoodat minder ijzer door reductie in oplossing gaat.
Moge de structuur van den grond toch eenigen invloed hebben op de doorlatendheid, dan is, naar het mij voorkomt, de veronderstelling niet al te gewaagd dat, althans bij een zavelgrond, op den duur door het wegzakkende
water een wijze van pakking der gronddeeltjes op zaltreden, welke die in den
natuurlijken grond dicht nadert.
Vult men zware klei- of leemgronden in lysimeters in, dan is de afwijking
van den natuurlijken bouw misschien grooter, ofschoon het nog zeer de vraag
is, of de doorlatendheid na enkele jaren nog veel van die van den grond in zijn
natuurlijke ligging zal afwijken. Zware gronden zijn echter daarom minder
geschikt voor lysimeterproeven, omdat ze aan krimping en scheurvorming
onderhevig zijn en de doorlatendheid te zeer afhankelijk is van de toevallig
optredende scheuren in het grondblok van geringe afmetingen.
In één opzicht bestaat er tusschen den ingevulden grond in een lysimeter
en den grond in zijn natuurlijke ligging, gesteld dat men te doen heeft met
een uitwater afgezetten grond,beslist een blijvend verschil:de gelaagde structuur ontbreekt. Zee- en rivierkleigronden zijn laagsgewijze uit hetwater opgebouwd geworden; kleirijke laagjes wisselen steeds af met meer zandige laagjes.
Indien de mechanische samenstelling der laagjes geen al te groote verschillen
vertoont, zal dezebouwweiniginvloedhebbenopdedoorlatendheid en de verstoring envermenging der dunnelaagjes zaldaarinweinigverandering brengen.
Anders wordt het indien er in den grond een dikkere laag van sterk afwijkende korrelgrootte voorkomt b.v.een laaggrof zand van enkele centimeters
dikte (stormvloed, dijk doorbraak). Dit kan voor de doorlatendheid en de verdamping van beteekenis zijn en de uitkomsten van lysimeterwaarnemingen
met gehomogeniseerden grond van hetzelfde type mag men op een dergelijk
bijzonder geval niet toepassen. Zoo'n geval kan men slechts ter plaatse bestudeeren, maar de uitkomsten daarbij verkregen zijn ook slechts van plaatselijke
beteekenis.
De uitkomsten van lysimeterproeven met gemengden en gehomogeniseerden grond, zware klei- en leemgronden wellicht uitgezonderd, kunnen
echter naar mijn overtuiging, althans wat de verdamping en het drainwaterdebiet betreft, toegepast worden op uitgestrekte gebieden met de betreffende
grondsoorten voor zoover de gronden in hun natuurlijke ligging tot een diepte
van minstens 50—75cm geen al te groote verschillen in geaardheid vertoonen.
Ook al mogen er aan lysimeters enkele fouten kleven en de daarmede verkregen resultaten een beperkte geldigheid bezitten, — bij welke landbouw(13) A 13
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kundige proefnemingen is dit laatste trouwens niet het geval — de voordeden
aan deze methode verbonden zijn zoo velen, dat dit hulpmiddel bij het landbouwkundig onderzoek niet gemist kan worden.
Voor zoover betreft de bestudeering van drainwaterdebiet en verdamping
bieden lysimeters het groote voordeel, dat het gevormde drainwater met
absolutezekerheid bepaaldkanworden,terwijl bijwaarnemingen tevelde steeds
onzekerheid blijft bestaan omtrent de juistheid van het gevonden drainagecijfer. Vloeide er geen water buiten de drainbuizen om zijdelings af, of was
misschien een gedeelte van het gemeten drainwater op rekening ts stellen van
kwel? Misschien zou het mogelijk zijn een drainage-proefveld in te richten,
waarbij men meerdere zekerheid zou hebben omtrent de juistheid van het voor
de drainage gevonden bedrag, doch dit zou slechts kunnen ten koste van dure
installaties of door het uitzoeken van een voor het doel geschikt perceel,
waarmede echter voorbereidende waarnemingen gedurende enkelejaren noodig
zouden zijn, met de kans dat het perceel tenslotte zou blijken toch niet de vereischte zekerheid te bieden.
Wil men gegevens verzamelen omtrent de verdamping in de verschillende
tijden des jaars, dan is men op weegbare lysimeters aangewezen.
Bij de bestudeering van de veranderingen, welke de grond in den loop der
tijden ondergaat en van den invloed, welke deverschillende meststoffen daarop
uitoefenen, is de lysimeter niet volkomen te vervangen. Slechts bij lysimeters
kan men een absoluut betrouwbare balans opmaken van hetgeen den grond
met gewas en drainwater verlaat en hetgeen er als bemesting en met het regenwater aan wordt toegevoegd. Bovendien kan men de samenstelling en het
gewicht van den grond, welken men invulde, bepalen, zoodat men berekenen
kan, hoeveel van de verschillende bestanddeelen bij den aanvang der proef in
den lysimeter aanwezig was en hoe deze voorraden in den loop der jaren verminderen.
Werd de grond voor het invullen zorgvuldig gehomogeniseerd en van
grovere vreemde bijmengselen ontdaan, dan kan men na verloop van tijd
wederom een betrouwbare analyse verrichten en de uitkomsten vergelijken
met die der oorspronkelijke analyse.Menzaldus b.v.ook een antwoord kunnen
krijgen op de vraag, in hoeverre er door den grond atmosferische stikstof werd
vastgelegd.
Vult men de bakken van onderen af met zorgvuldig gemengden grond dan
ismen, mits men delysimeters daarop inricht, in staat om te zijner tijd, zonder
de proef te verstoren, op verschillende diepten grondmonstertjes te nemen,
waarvan het onderzoek de gegevens verschaft om de verandering, welke de
samenstelling van den grond in verticale richting in den loop der jaren ondergaat, vast te stellen.
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Boven wees ik reeds met een enkel woord op de onzekerheid, welke drainproeven te velde met zich brengen. I n de literatuur vindt men wel enkele
drainage-proefvelden vermeld — de daarmede verkregen resultaten komen
later nog ter sprake — maar bij de moeilijkheden aan dergelijke waarnemingen
te velde verbonden, wordt in de betreffende verslagen niet stilgestaan. Wel
is dit het geval bij het drainage-proefveld te Uithuizermeeden (Gron.), waarover
J . HTTDIG en H. W E L T (34) indertijd een uitvoerig verslag schreven met vermelding van die gegevens, welke noodig zijn om zich van de omstandigheden
waaronder deze onderzoekingen verricht werden, een juiste voorstelling t e
maken.
Ik wil hier een en ander over dit onderzoek mededeelen, omdat men daarbij
een indruk krijgt van de moeilijkheden, welke zich bij dergelijke drainageproefvelden, die ter toetsing van met lysimeters verkregen uitkomsten v a n
groot belang zijn, voordoen.
Bedoeld proefveld werd in 1900 op initiatief van Dr. B. SJOLLEMA, toenmaals directeur van het Bijkslandbouwproefstation te Groningen, aangelegd
op de boerderij van den heer H . W E L T te Uithuizermeeden. De grondsoort,
zavel, is te vergelijken met die, welke in de lysimeters aan het Proefstation t e
Groningen werd ingevuld.
H e t proefveld bestond uit 6 veldjes, elk van 3 are (10 X 30 m), onderling
en van de omgeving gescheiden door houten schotten, welke 65 cm beneden het
maaiveld begonnen en t o t 160 cm diepte reikten. Middendoor elk perceel liep
in de lengterichting een drainleiding van gewone drainbuizen op een diepte
van 125 cm achter en 130 cm vóór aan het proefveld. De drainreeks liep vóór
aan het perceel uit in een ijzeren buis ter lengte van ongeveer 12 m en uitmondende in een reservoir, d a t leeggepompt kon worden. De groote afstand
(ca 13 m) van de proefperceelen tot aan de sloot verhinderde directe afwatering
naar de sloot, terwijl de ijzeren buis het indringen van het grondwater uit den
grond, buiten de drainperceelen gelegen, verhoedde.
Uit de gegevens bstreffende den regenval en de hoeveelheden drainwater
gedurende de jaren 1901—1910 bij deze proef opgevangen blijkt, dat gedurende
de genoemde 10-jarige periode gemiddeld 27 % van het op de 6 X 3 are gevallen regenwater in de reservoirs terecht kwam; het hoogste cijfer was 30.1 %
(veldje 4), het laagste 23.4 % (veldje 6).
Nu zijn HüDiGt en W E L T niet zeer tevreden over de hydrologische gesteldheid van het proefveld, niettegenstaande dit proefveld oppervlakkig beschouwd
een ideale gelijkmatigheid bezat. Zij komen t o t deze meening door grondwaterstandsmetingen, welke zij op blz. 25—47 van het rapport aan een uitvoerige
bespreking onderwerpen. De hoofdbezwaren zouden zijn, d a t de drains ca 50 cm
hooger dan het slootpsil lagen, zoodat ondefgrondsche waterafvoer mogelijk
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was; de afstand van 13m tusschen de perceeltjes en de sloot zou dit bezwaar
niet ondervangen. Men zou dus in de reservoirs niet al het zakwater van de
proefperceelen opgevangen hebben. Daar staat tegenover, dat grondwater
uit de omgeving,dienietgedraineerd was,indeproefperceelen, waar het water
sneller door de drains werd afgevoerd, kon binnendringen. De grootte dezer
beide hoeveelheden drainwater is niet voor berekening noch voor schatting
vatbaar, zoodat inderdaad de berekendegemiddeldedrainage ( = 27 % van R)
geenszins zou vaststaan.
Nuvraag ikmij af, of HTJDIGen W E L T deverschillenindedoorde afzonderlijke perceeltjes afgevoerde hoeveelheden water en de onregelmatigheden bij
de bepaling van de grondwaterstanden waargenomen, niet te pessimistisch
hebben beschouwd. Aanleiding tot deze vraag geven de cijfers voor de hoeveelheden drainwater, vermeld in tabel 9van het rapport, die in de hier volgende
tabel 1 zijn omgerekend op procenten van de hoeveelheid die jaarlijks gemiddeld per veldje werd opgevangen. Uit deze cijfers blijkt, dat inderdaad
perceel 4 inde periode 1901—1910 belangrijk meer,perceel6belangrijk minder
water afgegeven heeft dan het gemiddelde. Maar ten aanzien van perceel 4
moet er de aandacht op gevestigd worden, dat het hooge gemiddelde cijfer
voor dit perceel (117 %)vooralveroorzaakt wordt door de zeer hoogecijfers in
de periode 1901—1905; daarna treedt een duidelijke daling in.
De door de afzonderlijke drainperceelen te Uithuizermeedenafgevoerde
hoeveelheden water, uitgedrukt in procentenvan de gemiddelde
hoeveelheid voor alle perceelen
TABEL 1
Drainperceel
Proefjaar
1

2

3

4

5

6

105
97
93
95
105
95
93
101
96
96

100
97
105
104
104
103
110
110
107
104

86
86
83
96
92
96
91
98
99
102

130
125
126
115
123
111
117
109
111
101

99
108
111
103
105
107
107
97
101
106

81
87
82
87
71
87
83
85
86
92

Gemiddeld

98

104

93

117

104

84

Drainwaterin% vandenregenvaloverdejaren1901—1910

26,3

1901—1902
1902—1903
1903—(zomer)
1903—1904
1904—1905
1905—1906
1906—1907
1907—1908
1908—1909
1909—1910
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28,1

25,9

30,1

28,0

23,4
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Bij perceel 3valt hetomgekeerde optemerken. Hetisniet buitengesloten,
dat bij langer voortzetten van de proef de overeenstemming tusschen de
afgevoerde hoeveelheden drainwater allengs verbeterd zou zijn. Men houde
hierbij inhetoog, dathetleggen derdrainbuizen op 130 cmdiepte enhetinbrengen der scheidingsschotten, welke aanvankelijk van 30—160 cm beneden
het maaiveld reikten doch in 1904van boven 35cmwerden ingekort, heelwat
graverij noodig maakten. Hierdoor kunnen ongetwijfeld veranderingen inden
bouw vandengrond teweeg zijn gebracht, dievaninvloed waren opde waterbeweging.
Dat perceel 6 regelmatig minder water afgaf dan de overige perceelen is
ongedwongen te verklaren, zooals de genoemde onderzoekers dan ook doen,
uit het feit, dat dit perceel meer naar denrand vanhet veld toegelegen is,
waar dewaterstand uitdenaard derzaak lager isdanophet midden van het
veld, hetgeen ook duidelijk uitdewaterstandspeilingen blijkt, Degrondwaterstand zal dus opperceel 6veelvuldiger beneden dedrainbuizen hebben gelegen
dan bij de overige perceelen.
Hetzelfde geldt in veel geringere mate voor randperceel 1, omdat ditca
27mvandenrand vanhetveld verwijderd was enperceel 6slechts ca 12 m;
de waterstandspeilingen wijzen ook duidelijk hoogere waterstanden aan.
Hiermede ishet feit dat perceel 1gemiddeld zooveel meer water afgeeft dan
6 wel voldoende verklaard. Perceel 3ligt vrijwel midden ophet veld.
De afgevoerde hoeveelheden drainwater geven naar mijn meening dus nog
geen aanleiding omte besluiten tot abnormale omstandigheden bijditproefveld.
Het bezwaar vandeondergrondsche afvloeiing vanwater buiten demeting
om envantoevloeien vanwater uit deomgeving, blijft door de voorafgaande
beschouwingen echter volkomen onaangetast. Juist omtrent dit punt verkeeren HUDIG en WELT in ongerustheid (34. blz. 36).

Beide bezwaren zouden wel grootendeels te ondervangen zijn geweest.
Om het af- en toevloeien van water naar een dergelijk drainageproefveld te
voorkomen, dient mentestreven naareenzooveelmogelijk gelijken grondwaterstand inhetproefveld endaarbuiten. Gelukt ditdanisergeen reden voor een
waterbeweging vanofnaar hetproefveld. Indeeerste plaats dient dusde omgeving vanhet proefveld evendiepgedraineerd teworden alshet proefveld zelf.
In detweede plaats dient men ervoor te zorgen, dathetgrondwater in het
proefveld niet vanbelang onder de drainbuizen kandalen. Er moet dusvoor
een constanten laagsten grondwaterstand in en om het proefveld gezorgd
worden, hetgeen kan geschieden doorhetwater indeomringende slooten voortdurend opdit peil te houden. Dit laatste veronderstelt eenvrij snelle waterverplaatsing vanuit de sloot naar het proefveld: de ondergrond moet dus
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zandig zijn en de afstand van de sloot tot het proefveld mag niet te groot zijn.
E e n grond als die t e Uithuizermeeden voldoet vermoedelijk wel aan deze
eischen, gezien de vrij snelle dalingen van het grondwater, ook wanneer d e
grondwaterstand onder het drainpeil ligt, in October en November, in een tijd
dus, waarin de daling niet het gevolg kan zijn van waterverbruik door de gewassen, doch slechts van afvloeiing naar de sloot, die op 15m afstand gelegen is.
§ 2.

BESCHRIJVING

VAN E N K E L E

D E R BELANGRIJKSTE

BTJITENLANDSCHE

LYSIMETERINSTALLATIES E N D E DAARMEDE VERRICHTE ONDERZOEKINGEN

De lysimeters te Rothamsted
Deze werden in 1870 door GILBERT ingericht. De bedoeling was hoeveelheid
en samenstelling van het drainwater te leeren kennen bij grond in zijn natuurlijke ligging (44, 32 en 62, blz. 476).
De lysimeters werden verkregen door den grond op een diepte van resp. 20,
40en 60inches, dus rond 50,100 en 150cm, t e ondermijnen en den bovenliggenden grond door middel van geperforeerde ijzeren platen t e ondersteunen.
Daarna werden rondom de voor de lysimeters bestemde blokken grond sleuven
gegraven en de blokken grond m e t gemetselde muurtjes omgeven, waardoor
ze van de omgeving werden afgesloten. Daarna werden de sleuven weer met
grond opgevuld.
De oppervlakte van de grondblokken is 0,001 are of 4,05 m 2 . H e t water
d a t uit den grond door de geperforeerde ijzeren platen druppelt wordt opgevangen in een zinken trechter van waaruit het in de meetcilinders loopt (32,
blz. 15 e.V.).
De grondsoort wordt door MILLER (53, blz. 378) omschreven als: „a rather
heavy loam, with a readish-yellow subsoil over chalk". De bovenste laag van
9 inches bevatte in J u n i 1870 ongeveer 3 % CaC0 3 , de volgende laag 0,3 % ,
terwijl t o t een diepte van 54 inches = 1,37 m de grond volgens opgave van
MTLLER slechts ruim 0.1 % CaC0 3 bevatte.
De rijkdom aan koolzure kalk der bovenlaag is toe t e schrijven aan het in
de 18e eeuw in Hertfordshire gebruikelijke uitgraven van de onder de kleilaag
gelegen mergel om deze als bemesting over het land te brengen (32, blz. 28).
De aandacht moet erop gevestigd worden, d a t deze lysimeters nimmer
bebouwd werden, zoodat de omstandigheden waaronder de waarnemingen
gedaan werden, sterk afwijken van die bij normaal in cultuur zijnd bouwland.
Nochtans zijn de waarnemingen, welke sedert 1870 met deze lysimeters verricht werden en tot op dezen dag worden voortgezet, van groot belang en ik
kom derhalve later uitvoerig op deze onderzoekingen terug.
Men moet zich wel met eenige verwondering afvragen, of men te Rothamsted nimmer op de gedachte is gekomen om de lysimeters in het vervolg t e
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bebouwen. Men beschikt t h a n s over de waarnemingen gedurende meer dan
60 jaren bij den onbebouwden grond verricht; voortzetting vanh e t onderzoek in deze richting zalhoogstwaarschijnlijk geen nieuwe resultaten opleveren,
in geen geval resultaten waarvan de beteekenis t e vergelijken zouzijn m e t die,
welke bij bebouwing vandengrond verkregen zouden worden.
De waarnemingen t e Rothamsted werden geregeld gepubliceerd, de laatste
20 jaren in h e t Report d a t jaarlijks door het Rothamsted Experimental Station
te Harpenden wordt uitgegeven. Daarin vindt m e nin de tabel „Meteorological
records" voor de afzonderlijke maanden en voor h e t geheele jaar de cijfers
voor: regenval, aantal regendagen, de hoeveelheid drainwater door de 3 lysimeters ieder afzonderlijk afgegeven en daarnaast de zonneschijnuren en de
temperatuurwaarnemingen.
Daaronder volgt eentabel m e tde gemiddelde cijfers voor de voorafgaande
jaren sedert 1870—1871voor regenval, hoeveelheden drainwater en verdamping
uitgedrukt in inches, alsmede voor de hoeveelheden drainwater in procenten
van denregenval, wederom voor de afzonderlijke maanden en tevens voor h e t
geheele jaar.
Uit h e t „Report for 1934" blijkt, d a t in de periode 1870—1871 t o t enm e t
1933—1934 uit de lysimeters respectievelijk diep 20, 40, 60 inches jaarlijks
gemiddeld 50,4; 53,0 en 50,2% v a nhetregenwater alsdrainwater werd opgevangen bij een gemiddelden regenval v a n 738m m .W e zullen later zien, d a t
deze cijfers bij bebouwing aanzienlijk lager zouden zijn geweest.
Opgemerkt zij, d a t de regenval bepaald wordt door een regenmeter v a n
denzelfden vorm en hetzelfde oppervlak ( ± 4 m 2 ) als de lysimeters en in de
onmiddellijke omgeving van deze en op dezelfde hoogte boven den grond
opgesteld.
H e t chemisch onderzoek v a nhetdrainwater isvooral gericht oph e t gehalte
aan stikstof in de verschillende vormen. De bepaling geschiedt vanaf 1878 in
maandmonsters (32blz. 229).Daarnaast werden herhaaldelijk monsters opbepaalde tijdstippen genomen o.a.m e tde bedoeling omeeninzicht t e krijgen in
de wijze waarop h e t regenwater zich door dengrond beweegt.
Naast N wordt ookgeregeld chloor bepaald. Bepaling van andere bestanddeelen vond niet plaats, de resultaten werden althans niet gepubliceerd.
Ook het regenwater wordt op stikstof- en chloorgehalte onderzocht.
I n 1881 en 1882 publiceerden L A W E S , G I L B E R T en WARRINGTON de resul-

t a t e n vanh e t onderzoek in de eerste tien proefjaren (44blz. 241,45blz. 311).
Ruim 20jaar later gaf M I L L E R (53) nogmaals eenoverzicht vande hoeveelheden drainwater in den loop der jaren uit de lysimeters opgevangen env a n
de gehaltecijfers voor N enCl,welke bijhetonderzoek der drainwatermonsters
gevonden werden, terwijl in 1920,RUSSELL en RICHARDS opnieuw een over(19) A 19
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zicht gaven van de te Rothamsted verzamelde gegevens omtrent de uitspoeling
van nitraten uit onbebouwden en onbemesten grond (63a blz. 22).
Zooals reeds werd medegedeeld hadden deze drainwateronderzoekingen
betrekking op onbebouwden en onbemesten grond. Reeds enkele jaren vroeger
was men echter te Rothamsted begonnen m e t het onderzoek van drainwater
afkomstig van bebouwden en op verschillende wijzen bemesten grond en wel
op het Broadbalk-Tpvoeiveld, waarop sedert 1844 steeds tarwe werd verbouwd
bij verschillende bemestingen. Ook van dit onderzoek publiceerden L A W E S ,
G I L B E R T en W A R R I N G T O N de resultaten (46 blz. 1 en 32 blz. 229).

Broadbalk Field is 13,5 are = 5,46 ha groot; hiervan wordt 4,75 ha voor de
proef gebruikt. H e t veld is in strooken verdeeld, ieder 3,75 m breed. Twee aangrenzende strooken vormen telkens een perceel; aan weerszijden van het veld
ligt een perceel, dat slechts uit één strook bestaat. De hoofdperceelen (n°. 2—19)
zijn 320,3 m lang en hebben dus bij een breedte van 7,5 m ieder een oppervlakte van 0,24 ha.
I n 1849 werd het veld gedraineerd, doch toentertijd zonder eenige bedoeling
om er onderzoekingen t e verrichten m e t betrekking tot uitspoelingsverschijnselen. De drainbuizen werden gelegd door het midden van elk perceel, onder de
voor, welke de scheiding vormt tusschen de beide strooken waaruit ieder perceel
bestaat, op een diepte van 60—75 cm. Deonderlinge afstand der drains is 7,5 m .
Hoewel de perceelen dus niet door ondergrondsche schotten van elkaar
gescheiden waren, had men de overtuiging dat er, althans in tijden waarin
drainwater geproduceerd werd, vrijwel geen vermenging plaats vond van het
water van aangrenzende veldjes. Men grondde deze overtuiging op het feit,
d a t de verschillen in het chloorgehalte v a n het uit de afzonderlijke perceelen
opgevangen drainwater, goed correspondeerde met de verschillen in de bemestingen ten aanzien van de daarin aanwezige chloriden (46, blz. 34).
De perceelen ontvingen verschillende bemestingen, die van 1852—1881
van jaar tot jaar ongeveer hetzelfde waren 1). Van 1866—1868 werden op
5 verschillende tijdstippen watermonsters genomen en door VOELCKER onderzocht op het gehalte aan droge stof, CaO, MgO, K 2 0, Na 2 0 N (als N H 4 en als
N0 3 ), Cl, S0 3 en P 2 0 5 . Later onderzocht FRANKLAND het op 5 J a n u a r i en op
18 Mei 1872 opgevangen drainwater op het gehalte aan vaste stof, Cin organische stof, N (organisch, NH 4 , N0 2 + N0 3 ), Cl en op hardheid.
Na de onderzoekingen van FRANKLAND werd het onderzoek naar de samenstelling van het drainwater verder te Rothamsted voortgezet. De N-verliezen
waren v a n landbouwkundig standpunt beschouwd wel het belangrijkste en
vroegen dus in de eerste plaats om nader onderzoek. De analyseering van
1
) Ook sedert is er blijkens Report—1934 pg. 160 geen wijziging gebracht in de
bewerkingen.
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het drainwater werd derhalve beperkt tot een quantitatieve bepaling van de
n i t r a a t - N en van Cl, terwijl de aanwezigheid van N in den vorm van ammoniak
en nitriet qualitatief werd nagegaan.
Aan de bepaling v a n het Cl-gehalte, hoewel landbouwkundig van weinig
belang, werd daarom waarde gehecht, omdat Cl noch door den grond wordt
geadsorbeerd, noch in hoeveelheden van beteekenis door de planten, althans
niet door de geregeld op Broadbalk Field verbouwde tarwe, wordt opgenomen.
Cl geeft dus een aanwijzing omtrent de uitspoeling van de andere in water
oplosbare zouten in den grond.
Met meerdere voorbeelden toonen L A W E S C.S.aan, d a t de samenstelling
van het drainwater van dag t o t dag, zelfs van uur t o t uur verschillen kan in
verband met den regenval. Verder wordt de invloed van de bemesting op de
samenstelling van het drainwater aan de hand der analysecijfers voor de verschillende perceelen nagegaan.
H e t was niet mogelijk de door den grond geleden N-verliezen te berekenen,
omdat de hoeveelheden drainwater, welke van Broadbalk Field afvloeiden,
niet gemeten werden en in het drainwater slechts v a n tijd t o t tijd N-bepalingen
werden verricht. De bewerkers van het verslag hebben echter met behulp der
beschikbare gegevens — wat de hoeveelheid drainwater betreft ontleend aan
de lysimeterproeven m e t onbegroeiden grond! —• de jaarlijksche verliezen
geraamd.
Op de uitkomsten dezer belangrijke onderzoekingen kom ik later uitvoerig
terug, zoowel op die met betrekking tot de waterhuishouding v a n den grond als
op die omtrent de samenstelling van het drainwater.
De lysirneters van het Landbouwkundige Instituut der Universiteit
te Halle a. S.
I n 1885 werden in den tuin van het landbouwkundige I n s t i t u u t te Halle
a. S. door F . WOHXTMANN onder leiding van J U L I U S K Ü H N op groote schaal
vegetatieproeven in zinken bakken aangezet m e t de bedoeling verschillende
vragen betreffende bodem en plantengroei t o t oplossingte brengen (86Heft VII).
E r werden 7 gewassen verbouwd, n.1. boonen, erwten, blauwe- en gele
lupine, haver, tarwe en gerst. De planten groeiden in bakken van zink, die 1 m
diep waren en een oppervlakte hadden van 0,4 m 2 . Op den bodem rustte een
geperforeerde zinken buis (3 cm diameter) om het drainwater te kunnen afvoeren of, zoo noodig, water t e kunnen toevoegen. Om verstopping t e voorkomen was de zinken buis overdekt m e t gehalveerde buizen van geglazuurd
aardewerk. De zinken buis stak 6 cm door den voorwand en was m e t een k u r k
afgesloten. Bij den wand van den bak droeg de zinken buis een rechtopstaande
glazen buis, die ter hoogte v a n 20 cm boven den bodem van de bak doorboord
(21) A 21
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en met een koperen afvoerbuis, voorzien van een kraan, verbonden was. Door
de kraan te openen kon het grondwater (drainwater) uit de bak afgetapt
worden.
De aandacht zij er op gevestigd, dat door deze aftapinrichting de grondwaterspiegel in de bakken 20 cm boven den bodem moest stijgen, alvorens
drainwater afgetapt kon worden. Dit was het geval bij het begin der lente als
de grond door de winterregens met water verzadigd was en gedurende den tijd,
dat de jonge planten nog weinig water verdampten. In de maanden met een
sterken plantengroei moest echter, daar de regen niet in de waterbehoefte
der gewassen kon voorzien, de grondwaterspiegel door toevoer van water door
de glazen buis kunstmatig verhoogd worden. De noodzakelijkheid van dezen
watertoevoer wijst m.i. op een geringe watercapaciteit van den ingevulden
grond, die omschreven wordt als een zandige, weinig humeuze leemgrond.
Dezeleemgrond rustte ter dikte van 75cm op 23cm ondergrond bestaande uit
bijna chemisch zuiver kwartszand. Waarschijnlijk vindt de noodzakelijkheid
om in de lysimeters grondwater te houden ook ten deele een verklaring in den
geringen regenval in de proefjaren 1885—1887 n.1. 207, 626 en 541 mm.
WOHLTMANN deelt aan het einde van zijn verslag (87 Heft VIII blz. 165)
mede, dat de afvoer van het drainwater op 20cmboven den bodem der bakken
niet opzettelijk op die hoogte werd aangebracht, doch slechts ter besparing
van kosten. De hooge grondwaterstand maakte, dat bij sterken regenval het
watergehalte van den grond te hoog kon worden. Een betere constructie geeft
hij op blz. 166; hierbij is de kraan direct aan de drainbuis verbonden, zoodat
al het zakwater kan afgelaten worden, terwijl het gevaar voor lekkage veel
geringer is. Een verdeelde glazen buis aan den buitenkant van de bak op de
drainbuis gemonteerd, maakt het mogelijk den grondwaterstand naar willekeur te regelen, zoowel beneden als boven 20 cm boven den bodem.
De bakken waren in 6 series gegroepeerd langs ondergrondsche gangen
waarin de flesschen voor het opvangen van het drainwater waren opgesteld;
aan weerszijden van de eerste vijf gangen bevonden zich zeven bakken. De
zesde gang had slechts aan één zijde bakken, acht in getal, ook de vijfde serie
had één bak meer. In totaal waren er dus 79 bakken, waarvan de beide extra
bakken indevijfde enzesdeseriesteedsonbebouwd bleven.Dezesserieswerden
als volgt bemest.
Serie I bleef steeds onbemest.
II ontving N., P en K.
III
„
enkel N.
IV
„
„ K.
V
„
„ P.
VI in 1885 en 1886 eveneens P, in 1887 daarentegen P + K.
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I n de richting dwars op de gangen werden de reeds genoemde 7 gewassen
verbouwd. Elke twee aan weerszijden van een gang tegenover elkaar liggende
bakken droegen dus hetzelfde gewas en werden op dezelfde wijze bemest.
Slechts de bakken v a n serie V I kwamen in enkelvoud voor.
De ruimten tusschen de bakken werden met dezelfde grondsoort aangevuld
en met dezelfde gewassen bebouwd.
Deze groots opgezette inrichting, waarmede WOHLTMANN zich voorstelde
cultuurproeven t e nemen onder meer natuurlijke omstandigheden dan bij de
potproeven van W A G N E R en waarbij tevens de grondwaterstand gecontroleerd en geregeld kon worden (86, pg. 12),heeft echter, zooals hij zelf mededeelt
(87 blz. 122) niet aan het doel beantwoord, althans niet voor zoover betreft
het drainwater onderzoek. Hoewel het in de bedoeling lag de onderzoekingen
een lange reeks van jaren voort t e zetten, werd het onderzoek in de ingeslagen
richting n a den oogst van 1887 beëindigd en de installatie verder voor andere
doeleinden benut. H e t bleek n.1. reeds in het tweede proefjaar, d a t de afsluiting
der drainbuizen onvoldoende was en dat ook de verbinding tusschen de vertikale buis en de afvoerbuis lekte, gebreken overigens die, naar men zou zeggen,
wel te verhelpen waren geweest. Zoodra het grondwater dus hooger kwam
dan 20 cm boven den bodem ging er water verloren (87 blz. 96en 126); slechts
bij de twee onbebouwde bakken t r a d , naar verondersteld werd, geen lekkage
v a n beteekenis op.
De ligging van de installatie binnen de muren van een fabrieksstad en
slechts 250 m verwijderd van een groote brouwerij was ook niet gunstig; deze
m a a k t e d a t op de proefbakken regenwater van zeer abnormale samenstelling
viel. H e t in de jaren 1885—1887 opgevangen regenwater bevatte abnormale
hoeveelheden P 2 0 5 en K 2 0 .
De optredende lekkages maakten, dat bij de berekening van de hoeveelheden uitgespoelde N, P , en K dus niet van de werkelijk afgetapte hoeveelheden
drainwater kon worden uitgegaan. De proefvelden van het I n s t i t u u t leverden
ook geen gegevens omtrent de hoeveelheid geproduceerd drainwater. Onder
alle voorbehoud meent S C H B F Ï E B , de bewerker van de drainproefgegevens,
d a t de v a n April 1885—April 1886, toen de lekkages blijkbaar nog weinig
t e beteekenen hadden, werkelijk uit de bakken met graangewassen en uit die
met erwten opgevangen hoeveelheden drainwater, als maatstaf gekozen
kunnen worden voor den drainwaterafvoer in de drie proefjaren. Hij vond, d a t
voor de genoemde periode de hoeveelheid drainwater 6,8 % v a n den regenval
bedroeg, een cijfer d a t ons laag voorkomt m a a r dat, den geringen regenval
en de overige omstandigheden in aanmerking genomen, niet onmogelijk
genoemd kan worden. De voor de hoeveelheden uitgespoelde plantenvoedende
bestanddeelen berekende cijfers verdienen dus niet al t e groot vertrouwen.
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Het lag in de bedoeling deze proeven ook dienstbaar te maken aan de beantwoording der vraag, hoeveel water uit den met verschillende gewassen bebouwden en uit den onbebouwden grond onder normale omstandigheden verdampt. Het lek worden der bakken maakte echter, dat de berekende waarden
slechts onder zeer groote reserve opgegeven kenden worden.
Hier zij opgemerkt, dat bij de inrichting der lysimeters te Halle exacte
cijfers met betrekking tot de verdamping toch niet verkregen zouden kunnen
worden, aangezien men daarvoor op iedere tijdstip het watergehalte van den
grond in de bakken moet kunnen bepalen, m.a.w.men moet de bakken kunnen
wegen.
De resultaten met deze breed opgezette onderzoekingen bereikt zijn per
slot van rekening niet zeer belangrijk geweest, hetgeen WOHLTMANN in zijn
slotbeschouwingen trouwens zelf erkent (87 VIII, blz. 160).
De lysimeteronderzoekingen van

DEHÉRAIN

te Grignon 1890—1896

Tot de belangrijkste lysimeteronderzoekingen moeten gerekend worden
die, welke van 1890tot 1896door P. P. DEHÉRAIN te Grignon verricht werden.
Zoowel de opzet en de uitvoering dezer onderzoekingen als de wijze waarop de
verzamelde gegevensin tal van opstellen in deAnnalesAgronomiques verwerkt
zijn, geven dezen onderzoekingen aanspraak op den naam klassiek. Niemand
die zich met het vraagstuk der stikstofhuishouding in den grond bezighoudt,
mag deze — bovendien vlot geschreven — verhandelingen ongelezen laten.
DEHÉRAIN is zijn onderzoek begonnen met potten, welke 60 kg grond
bevatten (7).Voor proeven met andere gewassen dan klaver en raaigras waren
dezepottenteklein.Daaromginghijin 1891overtot het makenvaneen nieuwe
inrichting, bestaande uit 20bakken van gewapend cement met een oppervlakte
van 4 m2 en een diepte van 1 m.
Deze bakken staan in den grond, zoodat de oppervlakte van den grond in
de bakken op terreinshoogte ligt. De bij den bodem der bakken aangebrachte
buizen voor den afvoer van het drainwater monden uit in kruiken, welke geplaatst zijn in nissen die vanuit een langs de bakken loopende ingraving in
het terrein onder den voorkant der bakken in den grond gemaakt zijn.
De bakken werden gevuld met den uitgegraven grond; boven- en ondergrond, gemakkelijk door kleurverschil te onderscheiden, werden afzonderlijk
ingevuld. Over de wijze van invullen van den grond wordt verder niets medegedeeld.
Bij het vullen der bakken werden monsters van den boven- en van den
ondergrond genomen (9, t 19, blz. 74); deze monsters werden onderzocht op
totaal N; tot. P 2 0 5 en P 2 0 5 oplosbaar in azijnzuur en op CaC03. Uit demede(24) A 24
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gedeelde analyses blijkt, d a t de bovengrond 0,5 % CaC0 3 , de ondergrond
0,1 % CaC0 3 b e v a t t e . D E H É R A I N deelt verder omtrent den grond mede, dat
deze zeer licht is en eerder van droogte dan van t e veel regen t e lijden heeft.
D E H É R A I N richt zijn onderzoek uitsluitend op de in het drainwater aanwezige stikstof. De sporen P en K die uitspoelen zijn te gering om zich daarmede t e behoeven bezig t e houden; bovendien kan men gemakkelijk in de behoefte der planten aan P , K en Ca voorzien. Overvloed of gebrek aan stikstof
bepaalt in een normaal jaar de opbrengst. H e t is dus van het grootste belang
t e weten, hoe de stikstof als bemesting op het land gebracht, zich tusschen de
plant, het drainwater en den grond zal verdeelen. Slechts als we de beide eerste
grootheden kennen, kunnen we de laatste berekenen en kunnen we ook door
analyse van den grond nagaan, of er gasvormige stikstof uit den grond verloren
gaat of vastgelegd wordt. Uit de aldus verkregen gegevens zullen we eenmaal
aanwijzingen kunnen afleiden, die voor de in de praktijk van den landbouw
t e volgen gedragslijn van belang zijn (9 t l 9 , blz. 66).
Aldus zag D E H É R A I N toentertijd het stikstofvraagstuk in den landbouw
en op voortreffelijke wijze heeft hij naar de oplossing gestreefd.
De lysimeterbakken werden m e t verschillende gewassen bebouwd; enkele
bleven echter doorloopend onbebouwd. De bemesting bestond uit enkel
stalmest (15 000 en 30 000 kg p . ha) of uit 12 000 kg stalmest + 250 kg Chilisalpeter p . ha; andere bakken weer ontvingen uitsluitend kunstmest (625 kg
Chili + 200 kg superfosfaat), terwijl een viertal bakken onbemest bleef, waarv a n ook één steeds niet bebouwd werd.
De gewassen wisselden op de bakken omdat door steeds hetzelfde gewas te
verbouwen, men zich, volgens D E H É R A I N t e ver van de praktijk verwijderde.
Wel ontvingen 4 bakken m e t uitsluitend kunstmest (625 kg Chili + 200 kg
super) nimmer stalmest „pour savoir si, comme on l'a annoncé plusieurs fois,
cette absence de fumier, cette abondance d'engrais salins détermine, dans les
propriétés physiques du sol de Grignon, des changements comme il s'en est
produit, dit on, sur des sols plus argileux que le n ô t r e " (id, blz. 70).
D E H É R A I N schenkt ook aandacht aan de hoeveelheden drainwater, die
bij de verschillende gewassen afgevoerd worden en constateert daarin groote
verschillen. Hij komt tot de conclusie, d a t de N-verliezen van den grond vooral
beheerscht worden door de hoeveelheden drainwater,»welke afvloeien en d a t
deze verliezen dus afhankelijk zijn van de soort van het gewas en v a n de grootte
van den oogst: „un cultivateur qui a manqué une récolte est puni, non seulement par la faiblesse des produits, mais aussi par les pertes que déterminent
l'écoulement des nitrates dans les eaux de drainage (id. blz. 88).
De onderzoekingen van D E H É R A I N werpen een duidelijk licht op de factoren,
welke de nitrificatie en het verlies van N beinvloeden, bv. temperatuur en regen(25) A 25
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val. De resultaten zijner proeven geven hem aanleiding te wijzen op de groote
beteekenis van den vochtigheidstoestand van den grond en hoe de wateronttrekking door de gewassen de nitrificatie kunnen remmen.
D E H É R A I N neemt ook proeven over den invloed van de grondbewerking
op de nitrificatie, n a d a t hem was gebleken, d a t het eerste jaar na het invullen
der bakken de nitrificatie zeer krachtig was en de N-verliezen op de onbebouwde
bakken buitengewoon groot waren. Inderdaad kon hij herhaaldelijk invloed der
grondbewerking op de nitrificatie constateeren (zie ook 9a).
I n een drietal opstellen (10) doet D E H É R A I N verslag van zijn onderzoekingen,
die speciaal ten doel hadden de beteekenis van herfstgewassen op de N-huishouding, waarop hij in zijn andere publicaties ook herhaaldelijk wijst, in het
licht te stellen. Hij toont aan, d a t door een nagewas (wikke, mosterd) het
belangrijke N-verlies door de zware regens in herfst en winter beperkt kan
worden:
1°. door de sterke vermindering v a n de hoeveelheid drainwater tengevolge
van het groote waterverbruik door het nagewas;
2°. doordat het nagewas de N grootendeels uit het bodemwater opneemt,
vóór dit als drainwater afvloeit.
Bij de bespreking van de N-verliezen met het drainwater en van den
invloed der gewassen op de hoeveelheid drainwater zal ik nog meermalen
gelegenheid hebben op deze interessante onderzoekingen terug te komen.
De Göttinger lysimeteronderzoekingen

van V O N SEELHORST in 1903—1912

De lysimeteronderzoekingen, welke tusschen de jaren 1903 en 1912 door
V O N SEELHORST aan de Universiteit t e Göttingen verricht werden, verdienen
bijzondere vermelding, o m d a t het doel d a t V O N SEELHORST nastreefde in
hoofdzaak een ander was dan d a t der overige onderzoekers. Voor hem was
hoofdzaak: de studie v a n de waterhuishouding in den grond; de chemische
samenstelling van het drainwater was voor hem bijzaak. Hij wilde weten,
hoeveel water uit den grond, begroeid en onbegroeid, verdampt en vooral
hoeveel water door de gewassen en door verschillende variëteiten van enkele
gewassen in totaal en in de verschillende perioden van den groei verbruikt
wordt en welke factoren op dit waterverbruik invloed uitoefenen.
Aanvankelijk heeft V O N SEELHORST getracht door maandelijksche vochtbepalingen van den grond op het proefveld v a n zijn instituut op 25, 50 en
75 cm diepte een antwoord t e krijgen op de vraag, welke eischen de onderscheidene gewassen aan den watervoorraad in den grond stellen (67, 68, 69).
Deze eischen spiegelen zich af in het verloop van het vochtgehalte v a n den
grond op verschillende diepten gedurende den groei. Door vergelijking van
de lijnen, welke dit verloop voor verschillende gewassen in hetzelfde of voor
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meerdere jaren weergeven, krijgt men een inzicht in de eischen, welke deze
gewassen aan het watergehalte van den grond stellen.
Nauwkeurige waarnemingen zijn echter op het veld niet mogelijk en men
k o m t niet verder dan een vergelijking tusschen de gewassen onderling. Derhalve
ging V O N SEELHORST er in 1902 toe over een installatie t e bouwen met groote
ijzeren lysimeters, welke in zooverre van alle vroegere lysimeters afweken,
d a t zij ieder oogenblik m e t groote nauwkeurigheid gewogen konden worden.
E e n beschrijving met afbeelding is te vinden in het Journal für Landwirtschaft van 1902 (66). Wel waren reeds door andere onderzoekers (o.a. H E L L BIEGEL) onderzoekingen omtrent het absolute waterverbruik der planten
verricht, maar bij deze onderzoekingen (potproeven) weken de omstandigheden,
waaronder de planten groeiden, t e sterk van de natuurlijke groeiomstandigheden af; V O N SEELHORST t r a c h t t e deze bezwaren zooveel mogelijk te ondervangen.
De bakken hebben een oppervlakte van 1m 2 en zijn 1,33 m diep; de bodem
is zwak hellend en van een uitlaat voor het drainwater voorzien. Zij kunnen
o p wagentjes in een gemetselde gang in den grond verrold worden; in het
midden van de gang bevindt zich de weegbrug.
De bakken werden laagsgewijze, overeenkomstig de natuurlijke ligging,
gevuld. Om een sneller zakken van den grond te bevorderen, werd de grond
m e t een tamelijk groote hoeveelheid water begoten ; na het eerste zakken van
den grond werden de bakken opnieuw t o t den rand gevuld.
Teneinde in den sterk in elkaar geslempten grond een systeem van wortelkanalen tot stand te brengen en den grond een zooveel mogelijk natuurlijke
structuur te geven, werden de bakken m e t blauwe lupine bezaaid. Bovendien
werden in eiken bak enkele regenwormen gebracht.
Uit deze maatregelen blijkt wel, d a t ook V O N SEELHORST de overtuiging
had, d a t de doorlatendheid van leemgronden vooral berust op de daarin
voorkomende wortelkanalen en wormgangen.
De mogelijkheid om de bakken t e wegen stelde V O N SEELHORST instaat
voor elke gewenschte periode t e berekenen, hoeveel water door den grond
en door de planten verdampt was. Hiertoe h a d hij slechts de hoeveelheid
regenwater in deze periode op den lysimeter gevallen t e verminderen met
een eventueelen gewichtstoename, resp. t e vermeerderen met een eventueelen
gewichtsafname van den lysimeter gedurende deze periode en van het aldus
verkregen bedrag het gewicht v a n de opgevangen hoeveelheid drainwater
af te trekken.
Bij onbegroeiden grond vindt men op deze wijze de hoeveelheid water,
welke uit den grond verdampt is, bij begroeiden grond de door grond en gewas
tezamen verdampte hoeveelheid water. N a a r m a t e het gewas zich ontwikkelt
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zal de door de planten afgegeven hoeveelheid water stijgen en de direct door
den grond afgegeven hoeveelheid water, tengevolge van toenemende bedekking
van den grond afnemen. V O NSEELHORST heeft getracht, uitgaande van de
verdamping bij onbegroeide bakken, deze laatste hoeveelheid t s schatten
om zoodoende t e komen t o t de werkelijk door de planten verbruikte hoeveelheid water. Ook heeft hij pogingen gedaan om den invloed van de bedekking
van den grond door een graangewas op de verdamping van het grondoppervlak
te benaderen door den grond in een onbebouwden bak te bepoten met roggeplanten, afkomstig van 1 m 2 oppervlak en resp. in het begin der maanden
April, Mei en J u n i geoogst; de verdamping uit den met roggeplanten bepoten
bak werd vergeleken met die van den onbebouwden bak.
Wel bleek, d a t de invloed van de op deze wijze verkregen beschaduwing
op de verdamping zeer groot was, maar V O N SEELHORST zag in, d a t hij langs
dezen weg toch niet t o t betrouwbare cijfers kwam (77, blz. 221). Bij zijn latere
onderzoekingen heeft hij er daarom vanaf gezien om de verdamping aan het
grondoppervlak t e schatten en heeft hij zich verder beperkt tot het vaststellen
van de totale hoeveelheid verdampt water (81, blz. 339). Uit deze totale verdamping gedurende de groeiperiode berekent V O N SEELHORST de hoeveelheid
water, welke bij de verschillende gewassen voor de productie van 1 gram
droge stof in den oogst verbruikt wordt. Op deze cijfers en die door andere
onderzoekers voor het relatieve waterverbruik gevonden, alsmede op de
verdere resultaten dezer onderzoekingen, gepubliceerd in het Journal für
Landwirtschaft (66—82) kom ik in hoofdstuk I I I nader terug.
Ofschoon de bestudeering der waterhuishouding voor V O N SEELHORST
het voornaamste doel van zijn onderzoek was, heeft hij toch ook aandacht
geschonken aan de samenstelling van het drainwater. Zoo vindt men in de
publicatie onder n°. 70 in de literatuurlijst genoemd, cijfers vermeld voor
het gehalte aan N, P 2 0 5 , S0 3 , K 2 0 , CaO en MgO van het drainwater uit de
vier bakken. I n een volgende publicatie (70a) beperkt hij zich tot de stikstof;
de vraag rijst, of zijn beschouwingen naar aanleiding v a n de verzamelde cijfers,
wel steeds juist zijn.
Uitvoeriger wordt de uitspoeling van N behandeld in een publicatie uit
1913 (80).
De lysimeteronderzoekingen
( G E R L A C H en E .

aan het Kaiser Wilhelm Instituut

te Bromberg

KRÜGER)

Aan bovengenoemd instituut, geopend in 1906, werd bij de oprichting
aanstonds een lysimeterinstallatie gebouwd (26, 27). Deze installatie bestaat
uit 10 vaste lysimeters m e t een oppervlakte van 4 m 2 en een diepte van 1,10 m .
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De wanden der bakken zijn van metselwerk en van binnen bekleed m e t hardgebakken tegels. De bodem der lysimeters bestaat uit een 1 cm dikke vertind
ijzeren plaat m e t gaten van 0,5 cm. Onder deze plaat is een vierkante trechter
van vertind zink bevestigd ter opvanging van het drainwater. De 10 lysimeters bevinden zich aan weerszijden van een ondergrondsche gang, waarin
de reservoirs voor het verzamelen van het drainwater zijn opgesteld. Aan
het einde der gang bevindt zich op gelijke hoogte met de lysimeters een regenmeter m e t een oppervlakte gelijk aan die der lysimeters en bestaande uit een
vlakke trechter, samengesteld uit glasplaten.
Op den bodem kwam eerst een laag grind ter dikte van 5 cm; daarop werd
de grond laagsgewijs ingevuld, met wat water bevochtigd en d a a r n a vast
aangestampt, zoodanig dat de grond na invullen ongeveer hetzelfde volume
innam als ter plaatse het geval was. E r werden telkens twee lysimeters met
een der volgende grondsoorten gevuld.
I — I I . Laagveen uit Lojewo (3 lagen).
I I I — I V . Zwak humeus leemig zand met leemig zand en mergel in den
ondergrond uit Pentkowo (2 lagen).
V—VI. Humeus zand met iets leem, geel zand in den ondergrond uit
Bromberg (2 lagen).
V I I — V I I I . Humusarm, zwak leemig zand met zwak leemig zand in
den ondergrond uit MoekeIn (3 lagen).
I X — X . Humusarme, gele zandige leemgrond met gelen zandigen leenigrond in den ondergrond uit Kaisersfeld (2 lagen).
Van elk paar bakken bleef er een steeds onbemest, de andere werd regelmatig bemest. Vanaf April 1907 werden de lysimeters bebouwd.
Bij deze lysimeters heeft men dus den laagsgewijzen bouw van den grond
in de natuurlijke ligging trachten na te bootsen. Of hierdoor bereikt werd,
d a t de verkregen resultaten meer toepasselijk zijn op de onderzochte gronden
in de natuurlijke ligging, is echter nog de vraag.
GBRLACH treedt in de betreffende publicaties (27, 28) zoowel in —• over
het algemeen tamelijk oppervlakkige — beschouwingen over de hoeveelheden
opgevangen drainwater als over de samenstelling van het drainwater. Bij het
laatste worden ter vergelijking ook analyses van in het veld opgevangen
drainwatermonsters vermeld.
I n een zijner publicaties (27) wijst GEBLACH op het zeer hooge gehalte
aan K 2 0 en N van het drainwater der lysimeters vergeleken met d a t van
het te velde opgevangen water. Hij schrijft dit toe aan de omstandigheid, d a t
de grond voor het invullen fijn verdeeld aan de lucht is blootgesteld geweest.
H e t is echter niet buitengesloten, d a t naast deze omstandigheid ook de inrichting der lysimeters een rol speelt; ik kom later nog op deze kwestie terug,
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terwijl ook de vermelde gegevens betreffende hoeveelheid en samenstelling
van het drainwater later nog ter sprake komen.
Bij de boven beschreven vaste lysimeters was men niet instaat het watergehalte van den grond op een gegeven oogenblik te bepalen. Men kon dus ook
niet het waterverbruik door de planten en de verdamping uit den grond in
elke willekeurige periode bepalen, hetgeen o.a. noodig was bij de behandeling
van tevloeiingsvraagstukken. Men is daarom te Bromberg in 1908, in navolging
van Göttingen, overgegaan tot het installeeren van weegbare lysimeters (39),
9 in getal. De oppervlakte was 1 m 2 , de diepte 1,37 m .
Deze lysimeters werden gevuld met grond, afkomstig uit de sleuf, waarin
ze geplaatst werden. Onderin k w a m 10 cm grind, daarop 85 cm ondergrond
en tenslotte 35 cm bovengrond. De grondsoort is humusarm en, te oordeelen.
naar de vermelde mechanische samenstelling, zeer grofkorrelig zand.
H e t watergehalte van den grond werd paarsgewijze gebracht op 11, 13
en 15, later veranderd in 10, 12 en 13 volumeprocenten (41), terwijl aan
2 lysimeters, naast het regenwater, geen extra water werd toegevoerd. Eén
der lysimeters bleef steeds onbebouwd; het watergehalte werd op 11 volumeprocenten gehouden. Op dezen lysimeter werd metaalgaas gelegd „derart,
dass seine Beschattung u n d Lüftung derjenigen der übrigen bestellten Gefässe
nach Möglichkeit gleich k a m " (39 blz. 161). H e t imiteeren van de beschaduwing en van de belemmerde verdamping bij een begroeiden grond komt
mij ook op deze wijze tamelijk lastig voor, terwijl controle of het beoogde
doel bereikt werd, niet mogelijk is.
Deze onderzoekingen (zie ook 59) verschaffen wel enkele gegevens omtrent
drainwaterdebiet en verdamping door de gewassen doch leeren overigens
weinig nieuws.
Amerika
Ook in Amerika zijn in de laatste decenniën aan vele proefstations lysimeteronderzoekingen verricht. De meteorologische omstandigheden zijn in
vele gevallen echter zoo geheel anders dan in Nederland en het verdere Europa
d a t vergelijking der resultaten niet wel mogelijk is. I k wil hier slechts enkele
dezer onderzoekingen vermelden. Meestal is het hoofddoel de bestudeering
der veranderingen, welke door uitspoeling, plantengroei, en bemesting in
den grond plaats grijpen.
Tot de oudste Amerikaansche lysimeters behooren vermoedelijk wel die
aan h e t proefstation van Indiana, waarvan W I L E Y in zijn in 1894 verschenen
boek (84) melding m a a k t . Enkele dezer lysimeters, welke ongeveer 1 en 2 m
diep waren, werden gevuld m e t fijngemaakten en gezeefden bovengrond,
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andere met grond in de natuurlijke ligging. Deze lysimeters waren voorzien
van een inrichting (flesch van Mariotte) welke automatisch weer drainwater
deed terugvloeien, indien het grondwater beneden een vastgesteld niveau
(resp. 3 en 6 feet) daalde. Een verslag dezer onderzoekingen is mij niet
bskend.
Aan het proefstation voor den Staat New York t e Geneva, N . Y . werden
reeds van 1882—1890 waarnemingen verricht. I n 1914 werd aan dit instituut
een installatie gemaakt, welke 20 lysimeters omvatte, gevuld met twee grondsoorten. De lysimeters bestaan uit in den grond verzonken stalen cylinders
m e t een oppervlakte van 1,62 m 2 . De diepte is resp. 0,61; 1,22 en 2,44 m t e n
einde den invloed van de dikte der grondlaag op de percolatie, de samenstelling
der gewassen en op het verlies van plantenvoedende stoffen t e kunnen nagaan.
Van binnen zijn de tanks dik bestreken met teer, aan de buitenzijde zijn ze
omgeven door een laag beton.
De grond (leem) werd ingevuld in 3 lagen, die slechts weinig in mechanische
samenstelling verschillen. Ook die der twee grondsoorten is ongeveer dezelfde
(zandgehalte ca. 50 % ) . Ten opzichte van het Ca-gehalte is er tusschen
beide gronden, vooral bij den ondergrond, echter een groot verschil; de eene
grond eischt een zware bekalking alvorens men er luzerne op kan verbouwen,
op den anderen grond groeit luzerne zonder speciale behandeling uitstekend.
H e t deel van het onderzoek, d a t in de onder n°. 4 van de literatuurlijst
vermelde publicatie van COLLISON en MENSCHING behandeld wordt, heeft
voornamelijk betrekking op de N-huishouding bij een vruchtwisseling met
leguminosen (2jaar luzerne gevolgd door gerst en tarwe) en zonder leguminosen
(2 jaar timothee in plaats van luzerne) en bij verschillende wijzen van bemesten. H e t verslag omvat 3 rotaties; in het volgende verslag zal, behalve
de 4e rotatie ook een volledige balans der bodembestanddeelen gegeven worden,
n a d a t ook de grond in de lysimeters onderzocht zal zijn.
Op de bij deze lysimeters verkregen gegevens omtrent de N-huishouding
kom ik later nog terug.
De 3 lysimeters van 1882 bestonden uit met koper bekleede vierkante
houten bakken, 25 inch in doorsnee en 3 feet diep, aan de onderzijde voorzien
van stalen snijkanten. Deze werden in den grond geperst en n a ontgraven
van een koperen bodem met uitlaat voorzien. De lysimeters waren zoodoende
gevuld m e t grond in de natuurlijke ligging.
Daar de grond t e snel uitdroogde werden in 1888 vier van dergelijke
lysimeters gemaakt maar zoo ingericht, d a t een grondwaterspiegel gehandhaafd kon worden. N a 1890 schijnen deze onderzoekingen te zijn stopgezet,
hetgeen vermoedelijk is toe te schrijven aan „personeelwisseling en daarmede
gepaard gaande verandering in belangstelling" (4, pg. 13).
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Verder verdienen vermelding de lysimeterproeven verricht aan het
Proefstation van de Cornell University te Ithaca N.Y., welke in 1910 begonnen
werden. Het doel was de bestudeering van de ontkalking van den grond en
de daarmede gepaard gaande verdere veranderingen alsmede van de factoren,
welke op de ontkalking invloed uitoefenen. Hierbij was tevens gelegenheid
om gegevens te verzamelen omtrent de betrekking tusschen drainwater en
regenval en over den invloed, welke bepaalde behandelingen van den grond
daarop uitoefenen (49).
De bakken hebben een oppervlakte van 1,5 m2 en zijn 1,22 m diep. De
betonwanden zijn van binnen met waterbestendige asfalt bestreken. De grond
(3glaciale gronden) werd in 4lagen onder toevoeging van water en aanstampen
ingevuld. Afgaande op de medegedeelde analyses zijn de gronden zeer arm
aan kalk en andere basen. Er was blijkbaar bij het bouwen der lysimeters
een inrichting gemaakt om het grondwater op elke gewenschte hoogte te
handhaven met het oog op de waterbehoefte der gewassen. De grond bleek
echter voldoende water vast te houden, zoodat handhaving van grondwater
voor de gewassen niet noodig was. Slechts bij een der grondsoorten was het
in enkele jaren noodig den grond te begieten.
Naast in vruchtvolging bebouwde lysimeters zijn er ook onbebouwde
lysimeters terwijl ter controle dezelfde proeven herhaald werden op 12 veldjes
ter grootte van 40 m2.
MTJSGBAVE (53Ö) gaf een paar jaar geleden een beschrijving van lysimeters,
welke aan enkele Soil erosion stations in gebruik zijn en waarbij het aan de
oppervlakte afstroomende water afzonderlijk wordt opgevangen. Kennis
van de „run-off" is voor de betreffende gebieden vermoedelijk van veel belang,
maar het komt mij voor, dat lysimeters met een oppervlakte van 0,65 m2
omtrent de „run-off" op het vrije veld —• men denke slechts aan het verschil
in bewerking van den grond te velde en van dien in de lysimeters !— geen
betrouwbare gegevens kan verschaffen. Bovendien wordt de bovengrondsche
afvloeiing bevorderd door een, blijkens de teekening, vrij sterke helling, welke
men aan de oppervlakte van den grond naar de afvloeiingsopening toe geeft.
De „run-off" bedroeg in het proefjaar Mei 1933—Mei 1934 circa 25 % van
den regenval (639mm) op den onbebouwden grond; op den bebouwden grond
was hij 17 % en op dien met stalmest 10 %.
De cylinders (91cm hoog) werden gevuld door ze met behulp van dommekrachten in den grond te drijven onder geleidelijke verwijdering van den
omringenden grond.
De aldus met grond in den natuurlijken bouw gevulde cylinder werd
vervolgens in een op een betonnen voetstuk bevestigden pan geplaatst, welke
18 cm diep en ter hoogte van 10 cm met grind gevuld was. Deze pan doet
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dienst als bodem van den lysimeter en is van een afvoer voorzien. De ruimte
tusschen den cylinderwand en dien van den bodem wordt met asfalt, asbest
en kiezelaarde waterdicht afgesloten.
§ 3 BESCHRIJVING DER LYSIMETERS VAN HET RIJKSLANDBOTTWPROEFSTATION
TE GRONINGEN

De lysimeterinstallatie aan het Landbouwproefstation te Groningen werd
in 1918 gebouwd van gewapend beton. Figuur 1 stelt den plattegrond voor.
Figuur 1
Plattegrond van de 8 lysimeters aan het Rijkslandbouwproefstation, Groningen
Groundplan of the S lysimeters at the Agricultural Experiment Station Groningen (Holland)
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Hierin zijn: A de lysimeters, oppervlakte 89 dm2, diepte 140 cm; B bakken
gevuld met dezelfde grondsoort ter bezaaiing met beschermende randplanten.
D is een middenpad, waarin vloerglas ter verlichting van de onderliggende
kelder, die bovendien nog licht en lucht ontvangt door een raampje in den
achterwand E.
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H e t geheel is op 1 m afstand omgeven door een betonwand; de ruimte
C tusschen de bakken en den betonwand is t o t gelijke hoogte gevuld met
dezelfde grondsoort, en evenals de bakken B bestemd voor bebouwing met
beschermende randplanten. Op den buitensten betonwand is een gaaskooi
bevestigd.
Zoowel de grond in de bakken B als die in den r a n d C is op gelijke diepte
gedraineerd als de lysimeters, teneinde, mocht er onverhoopt een lek in de
lysimeters ontstaan, verplaatsing van water naar of vanuit de lysimeters
t e voorkomen.
De bovenkant der bakken ligt ongeveer 85 cm boven den beganen grond.
De wanden der bakken zijn m e t hardsteenen banden afgedekt; in deze banden
(breedte 15 cm) zijn geulen gemaakt om zooveel mogelijk te verhinderen,
dat het daarop vallende regenwater in de lysimeters komt.
De betonwanden der lysimeters (dikte 10 cm) werden zeer zorgvuldig
bekleed met harde zuurbestendige tegels (33 X 33 cm), welke speciaal voor
dit doel en voorzien van gaten (3cm) door „de Sphinx" t e Maastricht gebakken
werden. De gaten in de tegels correspondeeren met gaten, welke in de beide
buitenwanden van eiken bak werden uitgespaard. De voegen tusschen de
tegels werden zorgvuldig met cement aangevuld. Toen dit cement volkomen
droog was werden de cementvoegen eenige malen met een oplossing van
Trinidad asfalt in benzol bestreken. Deze asfaltbekleeding is thans nog onaangetast.
Op de fotografische reproductie (figuur 2 en 2a) van een houten model
van één helft der installatie is de bekleeding met van gaten voorziene tegels
duidelijk zichtbaar. Ook ziet men daarop, hoe deze gaten vanaf de buitenzijden
der bakken door houten proppen zijn afgesloten. De conische houten proppen
werden na kreosoteeren met werk omwoeld in de gaten gedreven. Vervolgens
werd de naad tusschen beton en pen enkele malen met een dikke asfaltoplossing bestreken. Bij een ontgraving in 1933 aan de buitenzijde bij bak 8
voor controle van de waterdichtheid van dezen bak, bleken de houten pennen
nog in uitstekenden staat te verkeeren; ook de asfaltafsluiting was nog onaangetast.
De gaten, waarvan de horizontale rijen 15 cm van elkaar verwijderd zijn
terwijl de bovenste rij op 25 cm de onderste rij op 95 cm onder het grondoppervlak gelegen is, zijn bestemd om t e zijner tijd op verschillende diepten
monsters t e nemen van den grond zonder den grond t e vergraven, waardoor
de proef verstoord zou worden. H e t groote aantal gaten m a a k t het mogelijk
de bemonstering enkele malen, telkens op een andere plaats, t e herhalen.
Tot nu toe werden nog geen monsters genomen; het ligt in mijne bedoeling
de eerste bemonstering in 1938 uit t e voeren, als de proef 20 jaar geloopen
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Figuur 'la

Houten model der lysimeter-installât ie aan het Rijkslaiidbouwproefstatiou te Groningen.
Model of the Ujsimetern of the Agricultural Experiment Station at üroniwjen (Holland)

35
heeft. Dan zal dus blijken, welke wijzigingen de samenstelling van den grond
op verschillende diepten heeft ondergaan.
Waterafvoer uit de lysimeters
Onder op den bodem van eiken bak liggen 3 gegalvaniseerd ijzeren buizen
(diameter 38 mm) voor de helft in den tegelvloer verzonken. De buizen hellen
iets naar de kelderzijde, zoodat er nimmer water in blijft staan. Aan de bovenzijde zijn de buizen over den halven omtrek van gaatjes voorzien (diameter
7 mm) op onderlinge afstanden van 2,5 cm. In de kelder hebben de drie buizen
een gemeenschappelijken afvoer, zooals in figuur 2a te zien is.
Onderzoekopwaterdichtheid
Toen de bakken gereed en de gaten gesloten waren, werden de bakken
geheel met water gevuld. Enkele lekkages aan de bodems der bakken, vooral
voorkomende ter plaatse waar de drainbuizen door het beton gingen, werden
met groote zorg hersteld, zoodat tenslotte de bakken als volkomen waterdicht
beschouwd mochten worden. Als extra voorzorg werd aan de buitenzijde den
cementwand tot op 30 cm boven den bodem met gesmolten asfalt bestreken,
waarbij er vooral op gelet werd, dat de plaatsen, waar de buizen in den wand
steken, goed bedekt werden.
In 1933 was er, zooals we later zullen zien, aanleiding de bakken opnieuw
op waterdichtheid te onderzoeken, hoewel er aan de kelderzijde nimmer iets
van lekkage te zien was geweest. De bakken bleken allen volkomen waterdicht te zijn, althans tot op een afstand van 10 cm boven den bodem, tot
welke hoogte het water in de bakken werd opgezet. Dat er doorloopende
scheuren op grootere hoogte ontstaan zouden zijn, is niet waarschijnlijk en
bij een gedeeltelijke ontgraving werden ook geen aanwijzingen daarvoor
gevonden. 1 ) En zelfs wanneer dit het geval mocht zijn, zou dit toch geen
aanleiding kunnen geven tot noemenswaardige waterverplaatsing uit of
naar de bakken toe, aangezien er geen verschil van beteekenis in grondwaterstand tusschen de bakken onderling en tusschen de bakken en de omgeving
kan optreden.
Het vullen der lysimeters
Over de geperforeerde buizen op den bodem werden eerst groote stukken
riviergrind gestapeld. Vervolgens werd tot 125 cm onder den bovenrand van
het hardsteen fijner riviergrind ingestort; daarop kwam 5 cm zeer fijn grind.
Het grindbed is dus ruim 20 cm dik.
x
) Ook de houten proppen ter afsluiting van de gaten in de wanden waren nog
in uitstekende conditie en de asfaltbedekking der naden was nog volkomen onaangetast.

(35) A 35

36

Op het grindbed kwam een zandbed (120—105 cm onder den bovenkant).
Hiervoor werd het zuiverste zand gebruikt, dat in Nederland te vinden was,
nl. mioceen-zand uit Heerlen (Limburg), en dat ook inderdaad aan hooge
eischen voldeed. Het zand werd in dunne lagen ingevuld en onder begieten
met leidingwater zorgvuldig ingestampt en vervolgens ruim met water doorspoeld.
De zavelgrond, welke in de lysimeters op het zandbed kwam te rusten,
was afkomstig van een perceel gelegen op Plaats 5 (ten Westen der boerderij)
der Gemeente Groningen in den Nieuwen Euigezandster polder, ingedijkt in
het jaar 1877. Er werd slechts grond van de bouwvoor genomen.
Een hoeveelheid van ruim 15 m 3 lossen grond werd in het najaar 1917
in de droogschuur van het Proefstation opgeslagen. Toen de grond voldoende
was ingedroogd werd hij omgewerkt en zooveel mogelijk uitgespreid. In het
voorjaar 1918werd hij gezeefd (maaswijdte 5mm in het vierkant). Aanwezige
schelpresten werden tijdens het zeven zooveel mogelijk verwijderd; kleinere
schelpsplinters komen echter nog veelvuldig voor.
Daarna werd de grond gemengd met het mengtoestel van HUDIG (35).
Telkens werd ongeveer 0,5 m 3 gemengd; deze hoeveelheid ging driemaal
door het toestel en werd dan op een hoop geworpen. Op deze wijze werden
32 hoopen grond verkregen, die ieder op zichzelf homogeen waren, doch
onderling nog in samenstelling zouden kunnen verschillen, hoewel dit bij een
reeds van nature zoo gelijkmatigen grond, die bij uitgraven, transport en
zeven reeds flink door elkaar gewerkt werd, niet waarschijnlijk was.
Door tegenspoed bij den bouw der lysimeters kon eerst op 8 Juli 1918 met
het vullen der bakken begonnen worden; de grond was toen sterk ingedroogd
(vochtgehalte 4—9 %).
Nadat het ondertusschen opgeschoten onkruid, in hoofdzaak melde,
verwijderd was, werd van elke hoop een ongeveer gelijk gedeelte in emmers
gedaan en door het mengtoestel gestort. De nu dus zorgvuldig gehomogeniseerde grond werd in vier kisten opgevangen. Het gewicht van den grond
in de kisten werd op 120 kg gebracht, nadat uit de vier kisten tezamen twee
monsters genomen waren, elk van 1 liter, het eene monster toen de kisten
half gevuld waren, het andere monster uit de geheel gevulde kisten. In deze
monsters werd het vochtgehalte bepaald bij 120°C om te kunnen berekenen,
hoeveel drogen grond elke bak ten slotte bevatte. Later werd een aantal
dezer monsters verder onderzocht.
Deze monsterverzameling vertegenwoordigt den grond in zijn oorspronkelijke samenstelling en wordt dus zorgvuldig bewaard.
Om de gelijkmatigheid bij het invullen te bevorderen werden de bakken
niet één voor één geheel gevuld, doch er werd in ieder der bakken 5 tot 8
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één kist grond (120kg) gebracht; vervolgens werden opnieuw vier kisten onder
het mengtoestel gevuld en kregen dezelfde bakken nogmaals ieder 120 kg
grond. Daarna waren de bakken 1—4, vervolgens weder de bakken 5—8
aan de beurt, enz.
Door het inbrengen van 120 kg grond ging het grondoppervlak telkens
8 cm omhoog; er ging in iederen bak dus 12 maal 120 kg grond. Vervolgens
werd in iederen bak nog zooveel grond bijgevuld, dat de oppervlakte 5 cm
onder den bovenkant der bakken kwam te liggen; de grondlaag is dus 1m dik.
Het gewicht aan drogen grond in iederen bak was dus precies bekend;
het schommelde tusschen 1381,20 en 1432,48 kg.
Onder het instorten van den grond werd leidingwater opgegoten. Daarna
werd de vochtige grond met een laagje drogen grond bedekt en aangestampt
met een stok waaraan een plankje van 12 x 14,5 cm bevestigd was (gewicht
2,5 kg). Bij elke vulling werd 3 X gestampt, zoodat de grond in laagjes van
3 cm werd ingevuld. Elke 120 kg grond werd met circa 20 liter water bevochtigd; in totaal werd er dus ongeveer 250 liter water toegevoegd. Tot op heden
is de grond niet merkbaar ingeklonken.
Tijdens het vullen viel er op de bakken 9 mm regen = 8 liter per bak.
En aangezien de grond ongeveer 7% vocht bevatte was er als zoodanig per
bak nog 98 liter water aanwezig. In totaal bevatte de grond dus 356 liter
water, waarvan tot einde Augustus ongeveer 13 liter afliep.
De grond in de lysimeters kon dus blijkbaar ongeveer 343 kg, dit is rond
25% water vasthouden. Of en in hoeverre de watercapaciteit van den grond
in den tegenwoordigen toestand van dit bedrag afwijkt, is moeilijk te zeggen.
De toestand van den grond na het invullen
De bakken bleven tot 17 Augustus door afdekken tegen regen beschermd;
op genoemden datum werd koolzaad gezaaid.
Gedurende het najaar en den winter kwam de grond meermalen onder
water te staan, waaruit bleek, dat de doorlatendheid zeer sterk van die van
den grond ter plaatse afweek. Over de vermoedelijke oorzaak — het nog
ontbreken van een stelsel van wortelkanaaltjes in den grond — is reeds op
blz. 11 gesproken.
De overlast van water maakte, dat het koolzaad mislukte. Toen 23 April
1919 de grond werd omgespit om er daarna aardappelen in te poten, bleek,
dat de grond op 15 cm. diepte op vele plaatsen duidelijk blauw gekleurd
was en dus in een toestand van reductie verkeerde, hetgeen op een zeer slechte
luchttoetreding wijst. Op de reductieprocessen in den grond in de eerste paar
jaren na het invullen kom ik bij de bespreking van de chemische samenstelling
van het drainwater nog terug.
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Ook aan de gewassen viel de paar eerste jaren wel iets op te merken, dat
op een minder gunstigen bodemtoestand wees. Zoo werden er bij haver in
het einde van Mei 1920 verschijnselen van haverziekte waargenomen hetgeen
ook een aanwijzing kan zijn voor een minder goede structuur en een minder
goede doorlatendheid voor lucht.
Het opvangen en bemonsteren van het drainwater
Het drainwater vloeide tot einde October 1936 bij alle bakken vrij af.
zoodat er nimmer drainwater in de bakken bleef staan.Het wordt opgevangen
in flesschen van 10 liter inhoud, voorzien van een maatverdeeling. Deze
flesschen zijn bij den bodem getubeleerd, waardoor ze verbonden kunnen
worden met een tweede, lager opgestelde flesch, zoodat er totaal 20 liter water
geborgen kan worden, hetgeen in tijden van grooten regenval noodzakelijk
kan zijn.
Bij het ledigen der flesschen wordt het water gemeten; van elke afgetapte
hoeveelheid wordt een evenredig deel bewaard en voor eiken lysimeter afzonderlijk tot een kwartaal- (of jaar-) monster vereenigd.
In alle flesschen ligt steeds een rolletje messinggaas teneinde omzetting
van de in verschillende vormen aanwezige stikstof te voorkomen. Uit een
door ons ingesteld onderzoek is gebleken, dat het drainwater op deze wijze
enkele jaren bewaard kan worden, zonder verandering te ondergaan.
Verandering in de wijze van afvoer van het drainwater teneinde de handhaving van een bepaalden grondwaterstand in de lysimeters mogelijk te maken
Einde October 1936 werd op grond van de op blz. 7 e.v. gehouden beschouwingen bij 4 der 8lysimeters de afvoer van het drainwater zoo ingericht,
dat steeds het grind- en het zandbed met water gevuld blijven, m.a.w. dat
het phreatisch oppervlak in den lysimeter juist samenvalt met den onderkant
van den zavelgrond. De inrichting is in figuur 3 afgebeeld.
Na het aanbrengen dezer inrichting verzamelde het drainwater zich onder
in den bak en hiermede ging gepaard het stijgen van den vloeistofspiegel,
eerst in buis A en daarna in de omgekeerde flesch B. De niveaustijging in
bak en flesch ging door totdat de opening van buis C bereikt was. Deze buis
werd zoo gesteld, dat de bovenkant juist met den onderkant van den zavelgrond in één vlak ligt; zoodra dit niveau bereikt is kan het grondwater niet
verder stijgen, omdat dan overvloeiing door buis C in de verzamelflesch D
plaats heeft.
In den bodem van flesch B is een opening bij E gemaakt om steeds de
luchtdruk in de flesch gelijk te doen blijven aan die der atmosfeer. Het door
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buis C afvloeiende water voert nl. lucht mede, hetgeen bij afwezigheid van
een opening in den bodem, luchtverdunning boven de vloeistof tengevolge
heeft. Dezeluchtverdunning veroorzaakt eenlageren stand van het grondwater
in den lysimeter dan bedoeld wordt.
Deze opening in flesch B kan tevens dienst doen om bij daling van het
grondwater gedurende het zomerhalfjaar weer van het reeds opgevangen
drainwater in den lysimeter terug te brengen om ook gedurende het droge
jaargetijde denzelfden grondwaterstand te handhaven.
Bebouwing en bemesting der lysimeters
Tabel 2 geeft een overzicht van de verbouwde gewassen en van de toegediende bemestingen.
Het lag in de bedoeling bij deze onderzoekingen ook den invloed van het
voortdurend gebruik van de verschillende N-meststoffen op de samenstelling
en de eigenschappen van den grond na te gaan. De eerste jaren, tot 1923,
werd erechter noggeenverschilinde bemesting gemaakt, omdat het gewenscht
scheen, om eerst eens te zien, in hoeverre er bij gelijke behandeling verschil
in het gedrag van de lysimeters onderling zou bestaan; ook kwam het mij beter
voor met het in gang zetten der proef te wachten, tot de grond in een meer
natuurlijken toestand zou zijn gekomen.
De overeenstemming tusschen de door de afzonderlijke lysimeters afgegeven hoeveelheden drainwater viel echter niet mee, zelfs niet gerekend
over een tijdvak van 4 jaar en 8 maanden, zooals uit het volgende staatje
moge blijken, waarin voor het tijdvak September 1918—1 Mei 1923 voor
iederen bak de hoeveelheid drainwater is opgegeven in procenten van het
gemiddelde voor alle bakken.

1 Sept. 1918—1 Mei 1923

95,0

116,8

98,4

93,4

104,6

95,8

97,5

De schommelingen in de drainwaterafgifte van jaar tot jaar maakten
het onwaarschijnlijk, dat deze procentcijfers een beeld zouden geven van een
blijvenden toestand welke zichhad ingesteld ten aanzien van de doorlatendheid
van den grond in de afzonderlijke bakken. 1 )
x
) Voor sommige bakken is de toestand in de jaren na 1923 dezelfde gebleven,
voor andere niet. Zooals in het volgende hoofdstuk, waarin op deze kwestie nader wordt
ingegaan, zal blijken, gaf tot 1933 bak 2 steeds meer dan de gemiddelde hoeveelheid
drainwater, b a k 8, steeds minder.
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Figuur 3
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TABEL 2

Op de lysimeters verbouwdegewassen en toegediendebemestingen
(Crops grown in rotation and manuring of the lysimeter at Groningen
N-bemesting per bak
in grammen

Bemesting per ha
m kg

N

PA

K20

O
w
ei

M Ö

5. "
1918 (17 Aug. koolzaad)
. . . .
1919 Aardappelen .
1920 Haver . . . .
1921 Wintertarwe .
1922 Groene erwten
1923 Voederbieten .
1924 Zomertarwe . .
1925 Vlas + klaver
1926 Roode klaver .
1927 Aardappelen .
1928 Haver . . . .
1929 Mosterd . . .
1930 Groene erwten
1931 Wintertarwe .
1932 Haver . . . .
1933 Aardappelen .
1934 Onbebouwd .
1935 Onbebouwd .

18,2

—

—

50,4
47,5

61,5
61,5

—
—

72,7
39,3
22,4

56,1

20
20
20

—

40
20
120

—

50,5
75
75
75
100
100
100
100

i:
TO

O

o"
£ co

alle bakken
grammen

I

05

C3 <£
Ü l>

Alle bakken 10 g N a N 0 3

- 1- 1- 1 Alle bakken 27,3 g N a N 0 3

O

o

ci
Ü

—

—

—
—

—
—
—

31,11
16,8
9,52

40,0
21,6
12,27

19,12
10,32
5.90

53,11
28,7
13,51

—
—
—

150
75
75
120
100

8,61
8,61
8,61

11,09
11,09
11,09

5,37
5,37
5,37

14,12
14,12
14,12

24,75
12,37
12,37
19,68
16,40

—
—

—

—

21,89
10,93
65,56

—

10,24
5,13
30,75

—

28,78
14,43
86,56

X

«

Alle bakken 20 g (NH,),SO,

16,95
8,46
50,73

PH

—
—

10
10
8,94

—

8,86
12,33
12,33
12,33
16,43
16,43
16,43
16,43

Hoewel de overeenstemming tusschen de bakken wel wat te wenschen
overliet, kwam het mij niet gewenscht voor de gelijke behandeling der bakken
nog langer voort te zetten. Er zat dus niets anders op dan op grond van de
reeds verkregen cijfers de vakken twee aan twee zoo te groepeeren, dat naast
een bak met een hoog draincijfer één met laag draincijfer als parallel werd
gesteld. Zoodoende kwam ik tot de volgende groepeering (tabel 3).
TABEL 3

Groepeeringder lysimeters ten aanzien van de N-bemesting
Bak
2
4
1
5
3
6
7
8

Drainwater in %
van het gemiddelde
116,8
93,4
95,0
104,6
98,4
97,5
98,1
95,8

N-bemesting

1
(

!

105

NaN03

99,8

(NH 4 ) 2 S0 4

98,0

NH4N03

97,0

Ca(N0 3 ) 2

i
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Voor de eerste maal werden op 7Mei 1923de lysimeters volgens dit schema
bemest.
Analyse van den in 1918 in de lysimeters gebrachten zavelgrond
TABEL 4

Mechanische samenstelling van den grond
Mechanical analysis of the soil
Zand
(Sand)

%

Klei
(Clay)
< 20 /<

> 100 n

100—75 jx

75—50 n

50—35 fi

°/

/o

%

/o

/o

/o

15,6

32,5

11,0

5,3

22,8

35—20 /t

/o

68,0

3,6

De mechanische analyse werd uitgevoerd met het slibapparaat van
KOPBCKI, na voorbehandeling van den grond met H 2 0 a en daarna met normaal
HCl (koken). Het afslibben gebeurde, na verwijdering van het zoutzuur
door herhaald decanteeren met water, met 0,2 n NH 3 waaraan NaOH was
toegevoegd tot een concentratie van 0,1 n.
De cijfers in tabel 4, aangevende de middellijnen der deeltjes, zijn gemakshalve afgerond. De uit de stroomsnelheden in de verschillende cilinders met
behulp van de formule van STOKES *) berekende diameters wijken daarvan
iets af; de grootste afwijking komt voor bij de kleinste deeltjes, welke in
den wijdsten cilinder van het apparaat bezinken: volgens de formule zou
de middellijn niet 20 doch slechts 16,55 p, zijn.
Uit de cijfers in tabel 4 blijkt, dat men hier te doen heeft met een voor
de Groninger zavelgebieden normalen zavelgrond. De verhouding waarin de
zandkorrels van de verschillende grootten voorkomen, is kenmerkend voor
de Groninger zavelgronden en waarborgt, bij voldoende kalkgehalte, een
goede structuur. De aandacht zij gevestigd op het lage gehalte aan deeltjes
grooter dan 100 [i, hetgeen voor dit grondtype normaal is.
Ook het gehalte aan organische stof, bepaald volgens de methode van
ISTSCHBEEKOV (oxydatie met KMn0 4 ) is voor deze grondsoort normaal.
Het gehalte aan koolzure kalk is hoog, zooals te verwachten is van een
zavelgrond, welke eerst 40 jaar geleden werd ingepolderd. Thans, 19 jaar
later, zal het gehalte aan CaC03 in de bouwvoor merkbaar gedaald zijn,
vermoedelijk circa 0,7 %.
1
) v = a 2 x 29430, waarin v = val- (stroom-(snelheid in cm per seconde en a =
de halve middellijn van de deeltjes in cm.
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TABEL

Chemische samenstelling van den grond
Chemical analysis of the soil in the Groninger draingauges

1% citroenzuur
(I % citric
acid)

OO
/o

22,8

1,4

N

K20

PiO.

niet als
carbonaat
(not as
carbonate)

%

/o

%

/o

%

%

/o

%

%

%

7,92

9,71

1,00

0,024

0,113

0,022

0,170

1,55

0,110

SCHEIBLER

S

met HCl
(with HClJ

œ

SCHEIBLER

Si
"53.3

o
o s

CaO

o

55.

o

met azijnzuur
(with acet.acid)

CaC0 3

WIS

tu

3
tu
a

ü

M
i

m

es "e

h)

a
o

©

H5

De bepaling vanhet P 2 0 5 oplosbaarin citroenzuur werd uitgevoerd door
5 gluchtdrogen grond gedurende 2uurteschudden met50cm3 eener citroenzuur-oplossing van zoodanige sterkte dat na neutralisatie van de koolzure
kalk de concentratie van het vrije citroenzuur 1% bedroeg. De bepaling
vanhetP 2 0 5indezeoplossinggeschieddevolgensdemolybdeenblauw methode.
De bepaling vanK a O oplosbaarin 0,1 n HClwerd uitgevoerd door 60 g
grond ineenliterkolf met600cm 30,1n HClte overgieten onder bijvoeging
van zooveel 10n-HCl alsnoodig was omdeaanwezige koolzure kalk te neutraliseeren, waarna eenuurlang bijkamertemperatuur geschud werd. Vervolgens
werd 500cm3filtraat ingedampt en tenslotte met 2 cm330% H 2 0 2 drooggedampt. Het residu werd opgenomen in heet water waarna de kalk door
middel van ammoniumcarbonaat werd verwijderd. De K 2 0-bepaling werd
tenslotte uitgevoerd volgens de cobaltnitriet-methode.
Het gehalte aankali, oplosbaar in 0,1n HCl,in hoofdzaak dus geadsorbeerde kali,ishetgehalte aankleienhumus inaanmerking genomen, tamelijk
hoog, zooals trouwens bij een jongen grond te verwachten is. Kalibehoefte
bestaat hier zeer waarschijnlijk vooreerst nog niet.
De regenwaarnemingen te Groningen
Deze worden uitgevoerd met den gebruikelijken cilindervormigen regenmeter, welke eenoppervlakte heeft van400cm2.Hijisvrij opgesteld op een
grasveldje, enkele meters verwijderd vande lysimeters. De opening bevindt
zich op 1,50 m boven den grond.
Enkele jaren geleden rees in verband methetongelijke debiet der8lysimeters, waarop ik in het volgende hoofdstuk nog terugkom, de vraag, of
wel alle lysimeters werkelijk de hoeveelheid regenwater ontvangen, welke
door den officieelen regenmeter wordt aangegeven.
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Om dit te onderzoeken werden groote platte regenmeters vervaardigd,
welke op de lysimeters geplaatst konden worden en ongeveer dezelfde oppervlakte hadden (89 dm2). De rand van de regenmeters lag ongeveer 10 cm
boven den rand van den lysimeter.
Deze regenmeters werden geplaatst op de lysimeters 2en 8, omdat 2 sedert
de inwerkingstelling der installatie 9 % meer, lysimeter 8 daarentegen in
dezelfde periode 8 % minder drainwater had afgegeven dan het gemiddelde.
Onlangs werd dit onderzoek nog eens bij dezelfde lysimeters en daarna
bij twee andere lysimeters (3 en 5) herhaald. De resultaten van dit onderzoek
vindt men in tabel 6.
De uitslag van dit onderzoek is zeer geruststellend. Want niet alleen
blijkt, dat de hoeveelheden water, welke onder verschillende omstandigheden
ten aanzien van windkracht en windrichting op de afzonderlijke bakken
vallen, slechts onbeduidende verschillen vertoonen, maar deze hoeveelheden
stemmen bovendien zeer goed overeen met die, welke door den officieelen
regenmeter werden aangegeven, niettegenstaande vorm en opstelling der
regenmeters zeer verschillend zijn. De vrees, dat de officieele regenmeter
niet de hoeveelheid regen zou aangeven welke inderdaad op de lysimeter
valt, is dus volkomen ongegrond gebleken.
TABEL 6

Bepaling van de werkelijk op de lysimeters gevallen hoeveelheden regen en
vergelijking met den waargenomen regenval in millimeters
Groote re genmeters

Oftic.

1933

2 Januari . . . .
7
1 Februari . . . .
2
4
„
. . . .
9

„

. . . .

20
13
24
Totaal . . .

meter

Bak 2

Bak 8

5,75
5,2

5,85
5,2

28,7 J )

27,5 x)

5,7
4,9
29,6

7,7

8,1

8,0

6,35

6,35

6,6

8.6
12,9
2,1
0,9

8,55
12,8
2,1
1,05

7,8
13,5
1,9
1,0

78,2

77,5

79,0

voorn, gevallen op 30-12
Veelal mistig weer
Langdurige vorstperiode
voorn, gevallen op 1-2
Gevallen op 3-2. Matige Z.W.
wind
voorn, op 5-2. Vrij krachtige
W. wind
voorn, op 16-2 en 17-2. Sneeuw
Gevallen op 2-3 en 3-3
Gevallen op
W-wind

20-3. Krachtige

*) Na het aftappen zat in beide regenmeters nog wat ijs; bij 8 is bij het aftappen
iets water verloren gegaan.
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Groote regenmeters
1937

Offio.

Bak 2

Bak 8

regenmeter

9—12 Febr. . . .
12—17
17—18 „
. . .
18—20 „
. . .
20—23 „
. . .
23—27 „
. . .

11,15
15,45
8,45
12,3
10,4
19,0

11,15
15,05
8,65
12,1
10,4
18,5

11,2
15,2
8,6
12,3
10,1
17,2

Totaal . . .

76,75

75,85

74,6

Bak 3

Bak 5

15,5
12,75
6,75
8,0
6,0
6,0
6,0
5,9
4,0
3,5

16,2
13,2
6,3
8,3
6,1
6,1
6,2
5,5
4,2
3,4

13,5
12,4
7,1
8,1
6,1
6,3
6,6
5,8
4,05
3,1

Totaal . . .

74,4

75,5

73,05

12 Mrt.—12 April .

58,9

59,3

59,55

1937
27 Febr.—12 Mrt. .
12 Mrt. —15 „
15 „ —16 „
16 , —18 „
18 , —20 „
20 , —23 „
23 , —25 „
25 , —30 „
30 , — 9 April .
9 April—12 ,.

Sneeuwstorm 10 Maart

Sneeuwstorm uitgeschakeld

§4 ISDE AANVULLING VAN DEN WATERVOORRAAD IN DEN GROND DOOR
CONDENSATIEENADSORPTIEVANWATERDAMPUITDELUCHTVANBELANG?

De vraag in hoeverre condensatie van waterdamp uit de lucht tot de
vormingvangrondwater kan bijdragen, isnogsteedsniet afdoende beantwoord.
Telkens als hydrologische vraagstukken aan de orde zijn, komt men
weer voor deze vraag te staan; men erkent, dat men haar niet beantwoorden
kan, maar troost zich met de gedachte, dat de hoeveelheid water, welke op
andere wijze dan door den regenval den bodem binnendringt, wel niet groot
zal zijn en derhalve verwaarloosd mag worden. Men zie bijv. het Rapport
der Staatscommissie voor de Bevloeiingen (1897) pg 25 en het Rapport der
Commissie voor de Wateronttrekking aan de Veluwe (1933) pg 130 en 272.
O. VOLGER (83a) verkondigde in het midden der vorige eeuw de theorie,
dat het grondwater niet gevormd wordt door het regenwater doch door condensatie van waterdamp in den grond. Deze theorie werd in het algemeen
wel als onjuist beschouwd, maar toch meende men te moeten aannemen,
dat er inderdaad condensatie in den grond plaats heeft. Condensatie in de
opperste grondlaag treedt trouwens aan den dag als de oppervlakte nat van
dauw of berijpt is. De vraag is echter deze: is die watertoevoer in vergelijking
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met den door den regenmeter geregistreerden regenval v a n beteekenis en is
dit deeenige wijze waarop buiten den regen om water toegevoerd kan worden ?
E n deze vraag is nog steeds niet door experimenten afdoende beantwoord.
We zouden alheel w a t gewonnen hebben, indien we ons op grond van enkele
goed opgezette proeven ongeveer eendenkbeeld zouden kunnen vormen v a n
de bedragen waarom h e t bij de voornaamste grondsoorten k a n gaan. I n d e
eerste plaats interesseert ons hier de vraag: welke rol speelt de condensatie
bij de kleihoudende gronden?
Indertijd zijn door HESSELINK en H U D I G (33a)t e Stroe (Veluwe) waarnemingen verricht omtrent d e condensatie v a n water in m e t zand gevulde
weegbare lysimeters bijbedekking v a nh e tzand m e t verschillende materialen;
naast de m e t 9twee-jarige dennen beplante lysimeters was erook een lysimeter
zonder beplanting. Deze proeven bevredigen echter niet, al toonen zija a n ,
d a t er condensatie k a n plaats hebben.
HESSELLNK en H U D I G knoopen hunne beschouwingen in hoofdzaak v a s t
aan d ewaarnemingen v a n8—11 Mei1922. Zijhebben echter t o t27J u n i 1924
nog in7andere regenlooze perioden v a n enkele dagen waarnemingen verricht;
de resultaten zijn vermeld in tabel V I der genoemde publicatie. Sommeert
men de gewichtstoenamen (resp. -afnamen) voor eiken b a k d a n krijgt m e n
m.i. eenbetrouwbaarder beeld d a nwanneer men slechts deperiode 8—11 Mei
1922 in oogenschouw neemt. Dit heb ik in onderstaande tabel gedaan.
Gewichtsverandering

der lysimeters van H E S S E L I N K en H U D I G in 8 regenlooze

perioden tusschen 8 Mei 1922 en 27 Juni 1924
Totale
gewicht«vermeerdering

Bak

1
2
3
_ } Grind
o
6
7
Onbedekt
10 I Grind (geen beplanting)

|

••n i Lupine-stroo bovenop
, . >Lupine-stroo door den grond
lfi

[ Heide „in de voor" .

, „ ! Leem door bovengrond
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<

—
—
—
—
—
—
—

18
16
15
19
21
27
14
12
16
41
6
34
27
31
0
6
14
13

mm
water

—
—
—
—
—
—
—

8,0
7,1
6,7
8,4
9,3
12,0
6,2
5,3
7,1
18,2
2,7
15,1
12,0
13,8
0
2,7
6,2
5,8
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Uit deze cijfers blijkt duidelijk d a t slechts op den met grind bedekten en
op den onbedekten grond gewichtsvermeerdering optrad. „Blijkbaar is — aldus
beide onderzoekers — bijzonder veel waterdamp neergeslagen op en tusschen
het snel afkoelende grind en den onbedekten grond".
Verder valt op t e merken, dat de gewichtsvermeerdering bij den onbegroeiden b a k m e t grindbedekking belangrijk grooter is dan bij de m e t dennen
beplante bakken, welke eveneens bedekt waren met grind. H e t verschil
tusschen deze gewichtsvermeerdering (41 kg) en de gemiddelde gewichtsvermeerdering der bakken 1—8(18kg) geeft bij benadering de totale verdamping
door de dennen in de 8 waarnemingsperioden. De verdamping zou dus gemiddeld 23 kg bedragen hebben.
De totale gewichtsvermindering van de bakken 11—18 bsdroeg gemiddeld
16 kg; gemiddeld condenseerde er dus in totaal 23—16 = 7 kg tegen 41 kg
bij bedekking met grind. Hieruit mag men wel afleiden, dat de condensatie
bij bedekking met organisch materiaal door belemmering van de uitstraling,
zeer veel geringer is dan bij de bedekking m e t grind, waarop genoemde onderzoekers ook nadrukkelijk wijzen.
Aan deze cijfers op zichzelf beschouwd moet men geen al te groote waarde
toekennen, temeer niet omdat, volgens een mededeeling van Ir. P F E I F F E R
in het Rapport omtrent de wateronttrekking aan de Veluwe (blz. 132), de
wegingen vóór 1929 minder nauwkeurig zijn geweest, zoodat verschillen
kleiner dan 6 kg onzeker waren.
Ook laten deze gegevens geen raming toe van de hoeveelheid water, die
jaarlijks door condensatie in den grond komt, want deze waarnemingen hadden
slechts betrekking op enkele dagen zonder regenval. Ook buiten de waarnemingsperioden zal waterdamp gecondenseerd zijn. HESSELTNK en H U D I G
(33a, blz. 185) zelf achten het onwaarschijnlijk, d a t de door hen geconstateerde
condensatie belangrijke hoeveelheden water aanvoeren, hoogstens kunnen
deze het plantenbestand eenigermate tot voordeel zijn en wellicht in sommige
gevallen van tamelijk groot voordeel, zooals zij bij hunne veldproeven opmerkten.
Een raming van de jaarlijks op deze wijze aan den grond toegevoerde
hoeveelheid water zal slechts mogelijk zijn wanneer men de lysimeters dagelijks
tweemaal weegt, 's morgens en 's avonds, en deze waarnemingen enkele
jaren voortzet.
Opgemerkt dient te worden, d a t een deel van het condensatiewater door
den regenmeter geregistreerd wordt, want ook in regenlooze nachten verzamelt zich menigmaal een enkele tiende millimeter water in den regenmeter.
Daar staat tegenover d a t het water, hetwelk bij dauw aan de gewassen blijft
hangen, daarvan grootendeels verdampt zonder op den grond te komen. Ook
(47) A 47

48
een deel van den door den regenmeter geregistreerden regen ondergaat dit
lot; hoe groot het verschil is dat bij de verschillende akkerbouwgewassen
en bij grasland hierdoor tusschen gemeten regenval en feitelijken regenval
op den grond ontstaat, weten we niet.
CHAPTAL (3a en 36) meent in regenarme streken bij de watervoorziening
der gewassen een belangrijke rol t e moeten toekennen aan de adsorptie van
waterdamp aan de oppervlakte van den grond. Terwijl de eigenlijke dauw slechts
nu en dan optreedt, zou deze adsorptie geregeld doorgaan al wordt het effect
overdag ook door verdamping gemaskeerd. Hij kon te Montpellier het verschijnsel bijna alle avonden vanaf 2 à 3 uur vóór zonsondergang waarnemen.
H e t verschijnsel treedt ook op als het dauwpunt nog niet bereikt is. Per maand
zou er t e Montpellier op deze wijze 45 m m (!) water in den grond
komen.
De verklaring, welke CHAPTAL van het verschijnsel geeft, is zeker niet
juist maar daarmede is niet gezegd, d a t het verschijnsel zelf voor de watervoorziening zonder belang is. E e n oppervlaktewerking is zeker aannemelijk
en daarin ligt dan tevens opgesloten, d a t het verschijnsel vooral bij gronden
met een sterk ontwikkeld oppervlak, dus kolloidrijke gronden, van belang
zou moeten zijn.
De installaties, bestaande uit overkoepelde steenhoopen, welke men in
de oudheid in regenarme streken bouwde voor watervoorziening, zouden op
dit verschijnsel berusten. Met dergelijke inrichtingen worden t h a n s door
CHAPTAL opnieuw proeven genomen.
W a a r het vraagstuk, d a t ons hier bezighoudt, ter sprake komt, wordt
ook steeds verwezen naar publicaties van MEZGER. De beide publicaties
(52a en 526), welke ik onder oogen kreeg, kenmerken zich echter door groote
vaagheid. I n hoofdzaak grondt hij zijn beschouwingen op de onderzoekingen
v a n EBERMAYER (16), die van 1881—1884 t e München lysimeterwaarnemingen
verrichtte om de theorie van VOLGER te toetsen. Uit den lysimeter (oppervlakte
4 m 2 , diepte 1,20 m) gevuld met „fijnkorrelig" kwartszand (N.B. 90 % had
een grooter diameter dan 0,25 m m !) werd gemiddeld 107 % van den regenval
als drainwater opgevangen. EBERMAYER zelf is evenwel niet gerust omtrent
de mogelijkheid van toevloeiing van water uit de omgeving naar zijn lysimeters,
doch twijfelt niet aan condensatie in het fijnzandige kwarts, omdat vooral
in den winter meer drainwater wordt opgevangen dan er als regen op viel
(129 % v a n R).
Vermelding verdienen vooral de lysimeterproeven, welke in 1878—1881
aan het Moorversuchsstation te Bremenwerdenverricht omtrent de verdamping
uit veengrond al of niet bedekt of aan de oppervlakte vermengd met zand.
FLEISCHER (23a) werd bij de waarnemingen v a n Juli t o t September 1879
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getroffen door het optreden van negatieveverdampingscijfers. Hij vermoedde,
dat derhalvenog opandere wijze dan door denregen water inden grond kwam.
WIKLTTND heeft aan genoemd proefstation in den winter van 1889—1890
opzettelijke proeven met kleine lysimeters aangezet, om dit verschijnsel
nader te onderzoeken. De lysimeters waren tegen regen beschermd.
Inderdaad bleek, dat een merkbare condensatie van waterdamp plaats
had en wel het sterkst bij het veen met een zanddek, hetgeen herinnert aan
de uitkomsten der proeven van HESSELTNK en HUDIG. WIKLTTND komt echter
tot de conclusie, dat de gecondenseerde hoeveelheden waterdamp op lange
na niet voldoende zijn om de bij de vroegere proeven gevonden negatieve
verdampingscijfers te verklaren.
Tenslotte zij nog melding gemaakt van de onderzoekingen van LEBEDEEE
aan het Meteorologische Instituut te Odessa omtrent condensatie van waterdamp in de bovenste grondlaag. Het resultaat was, dat te Odessa per jaar
ongeveer 70 mm water op deze wijze in den grond zou komen. Hierbij dient
echter opgemerkt te worden, dat de condensatie gedurende den nacht gevonden werd door bij de gewichtsverandering van het glazen vat met grond
de verdampte hoeveelheid water op te tellen. Men nam hierbij aan, dat de
verdamping vanaf het grondoppervlak gelijk was aan de verdamping,
welke werd aangegeven door den evaporometer van WILD (vrij water
oppervlak). In hoeverre deze veronderstelling juist is, zal wel moeilijk zijn
vast te stellen, waarmede het genoemde bedrag ook weer uiterst onzeker
wordt.
De vraag boven deze paragraaf gesteld, is dus nog steeds niet beantwoord.
Hetgeen men over condensatie en absorptie van waterdamp uit de atmosfeer
in en op den grond vermeld vindt, is vaag en, voor zoover het experimenten
betreft, nog weinig overtuigend.
Nu is experimenteel onderzoek van dit vraagstuk ook wel uiterst moeilijk,
omdat men slechts de resultante van twee gelijktijdig verloopende verschijnselen, verdamping en condensatie, kan meten. Deze verschijnselen zijn niet
te scheiden en afzonderlijk te meten.
Toch meen ik, dat door goed opgezette waarnemingen, in den geest
van die welke indertijd aan het Moorversuchsstation te Bremen verricht
werden, mits deze waarnemingen langen tijd en onder wisselende weersomstandigheden worden voortgezet en men tevens waarnemingen omtrent luchttemperatuur, vochtigheidsgraad van de lucht en verdamping verricht, wel
wat te bereiken is. Langs dezen weg zal men zich althans bij benadering een
beeld kunnen vormen omtrent de grootte der condensatie, en daarmede ware
reeds veel gewonnen.
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H O O F D S T U K II
Lysimeteronderzoekingen in verband met de betrekking tusschen regenval,
drainage en verdamping
§

1

D E

L Y S I M E T E R W A A B N E M I N G E N

T E

R O T H A M S T E D

Hoewel de lysimeters aan het instituut t e Rothamsted nimmer bebouwd
werden, waardoor de landbouwkundige beteekenis der verzamelde gegevens
minder groot is dan deze bij normale bebouwing van den grond zou zijn
geweest, wil ik hier toch in de eerste plaats deze waarnemingen uitvoeriger
bespreken, omdat het enorme cijfermateriaal — de waarnemingen zijn sedert
September 1870 onafgebroken voortgezet en gepubliceerd — een licht werpt
op meer dan één kwestie die voor de waterhuishouding van den grond van
belang is. Ook zijn deze gegevens van n u t voor de beoordeeling van de waarde
van lysimeterwaarnemingen in het algemeen.
E r zijn omstreeks 1874 wel plannen gemaakt en ook t o t een begin van
uitvoering gebracht, voor de inrichting van een groot aantal kleinere lysimeters
(van aardewerk; diep 5 voet, doorsnede 2 voet), teneinde de werking van
de verschillende gewassen en bemestingen op de hoeveelheid en de samenstelling van het drainwater t e kunnen bestudeeren, maar ongelukkigerwijze
bleken de cilinders lek te zijn. Bovendien bleek het niet mogelijk zooveel
grond in de cilinders t e brengen, d a t de dichtheid met de natuurlijke dichtheid
overeenkwam, niettegenstaande veel water doorgespoeld werd en in enkele
gevallen een druk van meer dan een ton werd toegepast (44 blz. 322). Vermoedelijk is hierin wel de reden gelegen, dat geen verdere stappen in deze
richting werden gedaan, hetgeen zeker te betreuren is.
Op blz. 18 zijn deze lysimeters reeds beschreven. I k kan hier dus volstaan
m e t eraan te herinneren, dat zij bestaan uit ter plaatse ommuurde grondzuilen,
resp. hoog 20,40 en 60 inches (deze lysimeters zullen in het vervolg aangeduid
worden door L20, L40 en L60) of rond 50, 100 en 150 cm, rustende op ijzeren
roosters. De oppervlakte bedraagt 0,001 acre of 4,05 m 2 .
Samenstelling

van den grond

De grond t e Rothamsted bestaat uit zware bruine leem, welke rust op een
ondergrond van krijt, Dr. B. A. K E E N , Assistent Director van het Instituut
was zoo bereidwillig op mijn verzoek een tweetal grondmonsters te zenden
uit de onmiddellijke omgeving van de lysimeters (grasland) en wel van den
bovengrond (0—15 cm) en van den ondergrond (30—45 cm). De bovengrond
bevatte 5,5 % vuursteenen; deze kwamen in den ondergrond niet voor en
zijn dus waarschijnlijk afkomstig van een in vroegeren tijd uitgevoerde bekalking met mergel uit den ondergrond. De monsters werden aan het Proefstation onderzocht (tabel 7).
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TABEL 7

Samenstelling

van den grond in de nabijheid der lysimeters

(Analyses of two samples of soil from, the grass area near the lysimeters at JRothamsted)

"?

Mee hanische analyse
(Me chanical
analysis)

<

-,
o

Analyse
n°.

«

S.s

'Sö es ^
^

s.
o
o

A

A

%

0/

/o

3.
•o
1

o
o

/o

=5o
1

1
0/

/o

s.

«5

CO

1
1
O

3.
o
1

!
o

IC

03

0/

/o

77915

0—15

29,1

6,5

0,7
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9,8

66,7
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(0) )

(82)

(6,4)

10,7

77,6

0,7

0,03

96

7,55

De cijfers voor de mechanische samenstelling doen zien, d a t men hier t e
maken heeft met een fijnzandigen leemgrond met een hoog gehalte aan afslibbare deelen (klei of leem). Men vergelijke hiermede de cijfers voor den zavelgrond in de Groninger lysimeters (tabel 4 blz. 42).
De bovengrond is vrij van koolzure kalk, de reactie is een zwak zure en de
verzadigingsgraad ligt vrij ver onder 100; de kalkarmoede zal dezen zwaren
grond nog stugger maken. De ondergrond is minder ver ontkalkt; de reactie
is nog alcalisch en er komt nog een spoor koolzure kalk in voor.
Het jaarlijksche drainwaterdebiet der lysimeters
I n tabel 8 zijn vermeld de vanaf 1871 jaarlijks uit de drie lysimeters opgevangen hoeveelheden drainwater, zoowel uitgedrukt in millimeters als in
procenten van den regenval. De gevens hebben betrekking op kalenderjaren
en niet, zooals men t e R o t h a m s t e d pleegt t e doen (zie ook MILLER 53), op
jaren loopende van 1 September—31 Augustus. Ik acht dit juister, omdat
op 1 J a n u a r i het watergehalte van den grond geringere verschillen zal vertoonen dan op 1 September (zie blz. 5 en 56).
Beschouwt men de procentcijfers, dan ziet men in de eerste plaats, d a t
de cijfers voor de drie lysimeters als regel onderling slechts een paar procent
verschillen; een verschil van meer dan 5 % komt, als men de jaren 1871—1882
uitschakelt, — de reden waarom wordt straks vermeld —, slechts 8 maal
voor, nl. tweemaal in 4 opeenvolgende jaren (1886—1889 en 1926—1929).
*) Voor de cijfers voor CaC0 3 -gehalte en p H van monsters genomen binnen de
lysimeters zij verwezen naar het Aanhangsel sub 1. (For the figures for CaC03 content
and pH of samples taken inside the lysimeters we refer to the appendix under 1 (pg. 167).
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TABEL 8

Regenval, àrainacjeen verdamping te Roihamstedx) 1871—1934
Rainfall, drainage and evaporation at Roihamsted
Drainwaterin m m
Jaar

fYear)

1Jan.—
31Deo.

Regenval
(Drainage in mm)
in m m
(0,001 acre
gauge)
L 20
L 40
L 60
Rainfall

Verdamping

s

s!

(Evaporation)
inm m

Drainwaterin %
vandenregenval
(Drainage % of rainfall)
s
L 20

L 40

L 60

O^-

o->_
mm

mm

mm

mm

mm

mm

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882

635
890
624
629
887
874
850
821
915
864
804
883

184
412
201
186
416
441
380
368
510
468
455
468

206
400
183
174
461
498
431
418
536
482
465
482

151
348
148
140
402
454
393
383
504
439
426
433

180
387
178
167
426
464
401
390
516
463
449
461

1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903

771
599
815
740
535
734
776
630
809
642
637
793
690
796
690
521
689
745
588
533
983

400
280
468
381
209
369
379
260
472
312
248
389
343
422
315
191
351
379
248
176
596

415
281
484
407
255
411
411
264
478
335
265
411
377
458
346
200
362
405
277
199
599

379
260
443
368
240
389
370
249
471
318
266
399
365
441
326
195
361
411
267
202
616

398
274
465
386
235
390
387
258
473
322
260
400
361
440
329
195
358
398
264
192
604

°/
/o

°/
/o

°/
/o

°/
/o

455
503
447
462
461
410
449
432
399
400
355
422

29,0
46,3
32,2
29,6
46,8
50,4
44,8
44,8
55,7
54,2
56,6
53,0

32,4
44,9
29,3
27,7
52,0
57,0
50,7
50,9
58,5
55,9
57,9
54,6

23,8
39,1
23,7
22,3
45,3
52,0
46,2
46,7
55,1
50,8
53,0
49,0

28,4
43,4
28,4
26,6
48,1
53,1
47,2
47,4
56,4
53,6
55,8
52,2

372
326
350
355
300
344
390
372
336
321
378
394
328
356
361
325
331
347
324
340
379

51,9
46,7
57,4
51,5
39,0
50,3
48,8
41,3
58,3
48,6
38,9
49,0
49,7
53,0
45,6
36,7
50,9
50,9
42,2
33|o
60,7

53,8
46,8
59,3
55,0
47,6
56,1
53,0
41,9
59,0
52,2
41,5
51,8
54,6
57,6
50,1
38,4
52,5
54,3
47,1
37,3
61,0

49,2
43,4
54,4
49,7
44,9
53,0
47,6
39,5
58,3
49,5
41,8
50,2
52,9
55,4
47,3
37,5
52,4
55,1
45,4
37,9
62,7

51,7
45,6
57,1
52,1
43,9
53,1
49,8
40,9
58,5
50,1
40,7
50,4
52,4
55,3
47,7
37,5
52,0
53,4
44,9
36,1
61,4

*) De gegevens voor deze tabel werden ontleend:
voor de jaren 1871—1880 aan de tabellen I I en X I X in publicatie n°. 44 der
literatuurlijst
„ „
„ 1890—1900 „ n°. 93 der literatuurlijst
„ 1902—1904 „ „ 94 „
„ 1907—1934 „ „ 95 „
De gegevens voor de jaren 1881—1889, 1901 en 1905—1906 werden mij welwillend
verstrekt door Dr. K E E S , Assistent Director van het instituut te Rothamsted.
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Drainwater in m m
Jaar

(Year)
1Jan.—
31Dee.

Regenval
in m m

(Drainage in mm)

(0,001 acre

gauge)
Rainfall

s
L 20

L 40

L 60
œ^
O1-!

1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1883—
1934
Gem.
(Mean)

Verdamping
(Evaporalion)
in m m

Drainwaterin %
van denregenval

(Drainage % of rainfall)
S
L 20

L 40

L 60

^
o1^

mm

mm

mm

mm

mm

mm

633
672
735
696
643
762
816
763
929
628
794
911
910
794
793
839
691
409
756
761
927
751
721
927
723
704
748
652
659
473
638

286
281
405
287
281
411
446
446
593
303
493
578
583
435
419
532
330
147
371
433
528
399
364
546
382
412
393
301
303
173
297

301
294
419
299
300
410
450
437
591
309
483
590
619
445
429
543
340
152
386
449
540
422
418
612
475
446
412
328
329
186
303

304
290
413
290
297
398
441
442
580
303
473
569
594
428
408
533
331
139
357
417
516
403
393
578
425
408
396
324
321
176
284

297
288
412
292
293
406
446
441
588
305
483
579
599
436
419
536
334
146
371
433
528
408
391
579
427
422
400
318
318
178
295

722,6

372

391,5 376,3 380

/o

°/
/o

/o

%

336
383
323
405
350
356
371
321
342
323
311
332
311
358
374
304
357
263
385
328
400
343
329
349
296
282
348
335
341
295
343

45,2
41,8
55,1
41,2
43,7
53,9
54,7
58,5
63,8
48,3
62,1
63,4
64,1
54,8
52,8
63,4
47,8
35,9
49,1
56,9
56,9
53,1
50,5
58,9
52,8
58,6
52,5
46,1
46,0
36,7
46,5

47,5
43,8
56,9
42,9
46,7
53,8
55,1
57,2
63,6
49,3
60,9
64,8
68,0
56,0
54,1
64,7
49,3
37,2
51,0
59,0
58,2
56,1
58,0
66,0
65,7
63,3
55,0
50,3
49,9
39,3
47,5

48,0
43,2
56,2
41,6
42,3
52,2
54,0
57,9
62,4
48,3
59,6
62,5
65,3
54,0
51,5
63,4
47,9
34,1
47,2
54,8
55,7
53,6
54,5
62,3
58,8
58,0
53,0
49,6
48,7
37,2
44,6

46,9
42,9
56,1
41,9
44,2
53,3
54,6
57,9
63,2
48,6
60,9
63,6
65,8
54,9
52,8
63,8
48,3
35,7
49,1
56,9
56,9
54,3
54,3
62,4
59,1
59,9
53,5
48,7
48,2
37,7
46,2

342,6

51,5

54,2

52,1

52,6

Over het tijdvak 1883—1934 bedraagt het debiet der 3 lysimeters resp.
51,5; 54,2 en 52,1, gemiddeld 52,6 % van den regenval. De dikte van de
grondlaag schijnt dus slechts geringen invloed op het debiet te hebben.
Van jaar tot jaar schommelen de procentcijfers soms vrij sterk. Laat
men de eerste vier jaren (1871—74) buiten beschouwing, dan blijkt, dat de
gemiddelde cijfers voor de 3 lysimeters liggen tusschen 35,7 % (1921) en
65,8 % (1916). Tevens ziet men, dat deze verschillen samenhangen met ver(53) A 53
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schillen in d e n regenval: bij hoogeren regenval wordt als regel een hooger
percentage v a n h e t regenwater als drainwater opgevangen d a n bij lageren
regenval .
Hoewel het gebruikelijk is om bij lysimeteronderzoekingen de hoeveelheid
drainwater uit t e drukken in procenten v a n den regenval, zoo geven deze
cijfers onstoch geen beeld v a n de betrekking, welke er tusschen regenval en
verdamping bestaat. De eenige v a n landbouwkundige zijde die zich nader
met deze betrekking heeft beziggehouden, was LTJEDECKE t e Breslau (48).
Hij betrok in zijn wiskunstige verwerking de v a n 1875—1876 t o t en met
1899—1900 t e R o t h a m s t e d verzamelde gegevens en daarnaast die v a n de
Engelsche waarnemers DICKENSON-EVANs en GBEAVES.

LTJEDECKE zet d e n regenval als absis, de hoeveelheid drainwater als
ordinaat uit; beide grootheden uitgedrukt in millimeters. Hetzelfde doet hij
m e t den gemiddelden regenval en met de gemiddelde hoeveelheid drainwater
per jaar voor de genoemde 25-jarige periode.
De 25 punten blijken zich t e rangschikken om een rechte lijn welke door
het p u n t voor degemiddelden gaat enwaarvan derichting zich laat berekenen
m e t de formule:
2 S uv
2
^
« =
Zu*-Zv*
waarin is:
a de hoek, welke de lijn m a a k t m e t den x-as,
u de afwijkingen v a nde cijfers voor d e nregenval in de afzonderlijke jaren
van den gemiddelden jaarregenval,
v de afwijkingen v a n de cijfers voor de hoeveelheid drainwater in de afzonderlijke jaren v a n de gemiddelde hoeveelheid drainwater per jaar.
I n figuur 4 stelt A B een dergelijke lijn voor; deze gaat door G, h e t p u n t
voor den gemiddelden regenval x en de gemiddelde drainage y en snijdt den
a;-as op een afstand xa v a n 0 onder een hoek oc. x0 k a nberekend worden m e t
d e formule:
y = (x—x0) tg a.
De lijn ABk a nden a;-as onder verschillende hoeken a en op verschillende
afstanden x0 v a n0 snijden. I s a = 45°en x0 = O, d a nwildit zeggen, d a tbij
eiken regenval hoe gering ook, een hoeveelheid drainwater gevormd wordt
gelijk a a n R . I n dit geval zou m e n t e maken hebben m e t een grond, welke
geen water vasthoudt, terwijl erookgeen water a a ndeoppervlakte verdampt.
Dit is d u s slechts een theoretisch geval; hiertoe nadert slechts min of meer
een zeer dunne zandlaag, rustende op een zeer doorlatende onderlaag.
H e t snijpunt Azalsteeds meer of minder verv a nO verwijderd zijn, omdat
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er verdamping aan het grondoppervlak optreedt. Eerst als de regenval de
verdamping overtreft kan er drainwater afvloeien.
Is hoek a = 45° dan wil dit zeggen, dat in de waarnemingsperiode, waarop
Figuur 4

1

/

y

'

/
/
/

/

\

/ J

sS
/S
s/
/y
ry
/y
ty

4

'

/-'
S •

y

y s
S s

/ /
y

/

y
y

/
'

O<

/

/

/

x

/

/

/

/

?

/

/
s

1

*
s

y s
/ s
X s
S /

t?

1

A

A\
Rain/t*//

de lijn betrekking heeft, elke hoeveelheid regenwater, welke boven het bedrag
x0 (in dit geval gelijk aan de gemiddelde verdamping) op den grond valt, als
drainwater weer uittreedt. M.a.w.: indien a 45° blijkt te zijn, dan volgt daaruit
dat de verdamping onafhankelijk is van den regenval: in droge en in natte
jaren verdampt de grond evenveel water.
Is hoek o. < 45°dan volgt daaruit (ziefiguur 4lijn AB),dat de verdamping
met den regenval toeneemt. Bij geringeren regenval dan de gemiddelde treedt
meer drainwater, bij hoogeren regenval dan de gemiddelde treedt minder
drainwater uit dan overeenkomt met de gemiddelde verdamping, hetgeen
hierop neerkomt, dat in droge jaren de verdamping geringer, in natte jaren
grooter is dan het gemiddelde.
Op het eerste gezicht lijkt dit onwaarschijnlijk, maar als men bedenkt,
dat in droge jaren de oppervlakte, althans in den zomer, längeren tijd geheel
uitgedroogd kan zijn en de verkruimelde droge bovenlaag de capillaire opstijging van het water belemmert en den grond dus voor verdere uitdroging
beschermt, terwijl in natte zomers, met slechts korte droge perioden, de
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oppervlakte längeren tijd n a t en in capillair verband blijft m e t den vochtigen
ondergrond, waardoor de verdamping door blijft gaan, dan blijkt wel, d a t
een geringere verdamping in droge jaren geenszins vreemd is.
Indien a > 45° is neemt de verdamping met R af, hetgeen hierop neerkomt,
d a t bij een regenval kleiner dan normaal de verdamping grooter is dan de
gemiddelde en omgekeerd. Dit geval doet zich echter, zooals we later zullen
zien, slechts in de wintermaanden voor. Dan is als regel de grond nat, ook
aan de oppervlakte, zoodat de verdamping ononderbroken doorgaat, terwijl
het begrijpelijk is, dat in een winterperiode met geringen neerslag als regel
de verdamping v a n het grondoppervlak grooter zal zijn d a n in een zeer n a t t e
winterperiode. Groot is de afwijking van 45° trouwens niet; den grootsten
hoek, welken ik voor Rothamsted vond, was 46° 5 4 ' voor J a n u a r i (tabel 11).
Indien men de betrekking tusschen R en D beschouwt in perioden, die een
volledigen meteorologischen cyclus omvatten en dus een aaneengesloten
reeks vormen (jaren of groepen van jaren), dan is het, zooals ik reeds opmerkte,
niet onverschillig op welken d a t u m men deze perioden doet aanvangen en
eindigen. De d a t u m moet zoo gekozen worden, dat de verschillen in het watergehalte van den grond van jaar tot jaar op dezen d a t u m zoo gering mogelijk
zijn. 1 September, de d a t u m waaraan ook LUEDECKE vasthield, is daarvoor
zeer ongeschikt, omdat juist dan, gezien de groote onregelmatigheid in den
zomerregenval en het feit, d a t de grond dan meestal verre van met water
verzadigd is, groote verschillen in watergehalte van den grond te verwachten
zijn. Dit geldt nog in meerdere m a t e voor bebouwden grond waar bovendien
aard (laat of vroeg gewas !) en opbrengst van het gewas het watergehalte
van den grond omstreeks 1 September in de verschillende jaren zeer ongelijk
kan beinvloeden. I n den winter bijv. op 1 J a n u a r i , zijn deze verschillen weer
grootendeels uitgewischt; bovendien wijst het feit, dat in December en J a n u a r i
t e Rothamsted rond 88 % van den regenval als drainwater uittreedt (zie
tabel 11) erop, dat de grond als regel ongeveer met water verzadigd moet zijn.
Behalve dat bij het begin en einde van elke waarnemingsperiode de grond
niet steeds evenveel water bevat, is er nog een andere omstandigheid welke
het beeld der tusschen R en D bestaande betrekking kan vertroebelen, nl.
deze, d a t het drainwater in een bepaalde periode opgevangen, feitelijk gevormd werd door den regen, die op het einde der voorafgaande periode viel
en dus ook op rekening dier periode werd gesteld. Hierdoor k a n het verband
tusschen R en D totaal verbroken worden. Dit bezwaar zal zich des t e sterker
doen gevoelen n a a r m a t e de regenverdeeling onregelmatiger is en men kortere
perioden beschouwt; bij perioden van een maand isdeze storing reeds zeer groot.
D a t de betrekking tusschen regenval en drainwater afhankelijk zal zijn
van het „weer" gedurende de waarnemingsperiode, omdat de verdamping
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ongetwijfeld den invloed van de weersomstandigheden zal ondergaan, ligt
voor de hand. Vooral de verdeelingvandenregen over het jaar zal invloed
hebben opde verdamping en dusopde gevormde hoeveelheid drainwater.
Al deze overwegingen zouden doen verwachten, dat men, bij het tegen
Figuur 5
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elkaar uitzetten van regenval en drainage voor een reeks van jaren, een
sterke spreiding der punten zou krijgen. Dit blijkt echter bij dewaarnemingen
te Rothamsted verricht, niet het geval te zijn, zooals figuur 5 doet zien.
Deze grafiek heeft betrekking op de gemiddelde cijfers voor het uitde
drie lysimeters in de jaren 1871—1934 opgevangen drainwater genoemd in
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tabel 8. Bij beschouwing blijkt, d a t de punten zich over het algemeen met
geringe spreiding goed rondom de berekende lijn groepeeren. E r zijn echter
enkele punten, die een belangrijke afwijking vertoonen; dit zijn de punten
voor de jaren 1871 tot en met 1874, dus de eerste jaren na de inrichting van
de lysimeters. I n deze jaren is de hoeveelheid drainwater aanmerkelijk kleiner
dan zij volgens de voor de perioden 1883—1934 berekende lijn bij den regenval
in die jaren zou moeten zijn; de verdamping, werkelijke of schijnbare, is dus
abnormaal hoog geweest.
De afwijking in de eerste jaren, welke ook in tabel 8 t e zien is, heeft niet
alleen betrekking op de hoeveelheid drainwater in verhouding t o t den regenval
maar ook op de onderlinge verhouding der hoeveelheden drainwater, welke
door de 3 lysimeters werden afgegeven. Zoo geeft L 20 in de volgende jaren
ook wel meermalen meer drainwater af dan L 60 maar de verschillen zijn
dan steeds minder groot, terwijl over de jaren 1883—1934 L 20 gemiddeld
iets minder water geeft d a n L 60. Verder geeft L 40 als regel en ook gemiddeld
wel meer water af dan L 60, doch niet in die m a t e als in de jaren 1871—1876.
LAWBS, GILBERT en WARINGTON hebben reeds in het eerste verslag over
deze proefnemingen in de jaren 1870—1880 (44, blz. 277) op deze afwijkingen
in de eerste jaren van het onderzoek gewezen. H e t schijnt, d a t men gedacht
heeft aan lekkage der lysimeters; er wordt in genoemd verslag nl. op gewezen,
d a t in November—December 1874 de muren der lysimeters met cement bestrekenwerden en d a t sedertdien de cijfers grootere regelmatigheid vertoonden.
L A W E S c.s. vestigen er de aandacht op, d a t in de eerste vier jaren de
regenval aanmerkelijk geringer was dan in de jaren 1875—1880 en dat dientengevolge n a 1874 een vermindering van de onderlinge verschillen, — en
een stijging van de hoeveelheid drainwater in procenten van den regenval,
zou ik daaraan willen toevoegen —-,t e verwachten was. H e t hoogere rendement
van L 40 na 1874 blijven ze echter vreemd vinden en geeft hun aanleiding
te denken aan het lek zijn van dezen lysimeter v a n buiten naar binnen, hoewel
het h u n aan den anderen k a n t minder aannemelijk voorkomt, d a t dit lek
juist zou zijn ontstaan na de versterking der muren in 1874.
M I L L E R veronderstelt in een publicatie v a n 1905 (53, blz. 380, noot),
d a t toen in den zeer drogen zomer van 1870 de lysimeters gemaakt werden,
de tijdelijk vrij staande blokken grond, door verdamping aan de ontgraven
zijwanden, veel water zullen hebben verloren en L 60 meer dan L 20. Dit
zal ongetwijfeld invloed uitgeoefend hebben op de hoeveelheid water, welke
aanvankelijk door de lysimeters werd afgegeven. Men k a n zich evenwel moeilijk
voorstellen, dat deze invloed zich gedurende 4 jaren heeft doen gelden, waarbij
men in aanmerking moet nemen, dat 1872 een n a t jaar was met 890 m m regen,
tegen een gemiddelden regenval v a n 738 m m (1871—1934).
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Bij nauwkeuriger beschouwing van de grafiek (figuur 5) blijkt, d a t er
behalve het genoemde viertal stippen voor de jaren 1871—1874 nog 7 stippen
zijn, die een tamelijk groote afwijking van de lijn vertoonen. Deze hebben
betrekking op de jaren 1875—1882, waarvan dan alleen het jaar 1881 een
uitzondering m a a k t , daar het p u n t voor dit jaar de lijn zeer dicht nadert.
Figuur 6
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Nog duidelijker misschien treden de afwijkingen in deze jaren aan den
dag als men de grafiek teekent voor de gemiddelde jaarcijfers over 3-jarige
perioden. Dit is gedaan in figuur 6, terwijl de betreffende cijfers in tabel 9
verzameld zijn.
TABEL 9

Regenval, drainwater en verdamping bij de lysimeters te Bothamsted in
3-jarige perioden
Average rainfall, drainage and evaporation at Bothamsted for 3 year periods

Jaren
( Years)
1 Jan.—31 Dec.

Jaar-gemiddelden
( Year-averages)
R
(Rainfall)

D in % van B
(Drainage °/o
of rainfall)

D
(Drainage)

E
(Evaporation)

mm

mm

mm

to

1871—1873
1874—1876
1877—1879

716
797
862
850

248
352
436
458

468
444
426
392

34,6
44,2
50,6
53,8

1883—1885
1886—1888
1889—1891
1892—1894
1895—1897
1898—1900
1901—1903
1904—1906
1907—1909
1910—1912
1913—1915
1916—1918
1919—1921
1922—1924
1925—1927
1928—1930
1931—1933

728
670
738
691
725
652
701
680
700
836
778
832
646
815
800
725
595

379
337
373
327
377
317
353
332
330
492
456
485
339
444
459
417
271

349
333
365
364
348
334
348
347
370
344
322
348
308
371
340
308
323

52,0
50,3
50,5
47,3
52>0
48,7
50,4
48,9
47,2
58,8
58,6
58,2
52,4
54,5
57,4
57,5
45,6

De afzonderlijke plaats, welke de jaren 1871—1882 innemen, was voor
mij reden deze jaren bij de berekening der gemiddelde waarden in tabel 8,
bij de berekening der lijnen in de grafieken 5en 6en bij verdere beschouwingen
uit te schakelen.
Nu echter de afwijkende cijfers niet slechts in het eerste of in de eerste
paar jaren na den aanleg optreden, doch gedurende een reeks van jaren,
schijnt het mij toch wel van belang toe, nog even bij dit verschijnsel stil te
staan. De cijfers voor de verdamping in tabel 9 geven bovendien den indruk,
dat men te doen heeft met een geleidelijke verandering vanaf 1870 tot 1883.
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Lekkage door de muren komt mij reeds op zichzelf minder aannemelijk
voor: waar men proeven met een dergelijken opzet begon, zal men wel aan
de soliditeit van het metselwerk de noodige aandacht hebben geschonken.
Maar bovendien is voor lekkage een ondichte muur nog niet voldoende: er
dient drukverschil te bestaan tusschen het water aan weerszijden van den
muur. En indien er hier drukverschil, dus verschil in grondwaterstand is
opgetreden, dan zal de hoogste grondwaterstand toch altijd wel zijn geweest
aan den buitenkant van de lysimeters en niet in de lysimeters, waar de grond
op roosters rustte en waar zich dus geen of slechts zeer tijdelijk grondwater
kon vormen. Men kan dus slechts lekkage van buiten naar binnen met als
gevolg abnormaal veel en niet abnormaal weinig drainwater verwachten.
De punten voor de eerste jaren hadden in geval van lekkage dus boven, niet
onder de lijn moeten liggen, de jaarlijksche verdamping (zie tabel 9) had
niet aanmerkelijk boven 400 mm moeten liggen maar beneden de bedragen,
die na 1882 gevonden werden voor de verdamping (gemiddeld 343 mm).
In het reeds genoemde eerste verslag dezer onderzoekingen (44) wordt
op blz. 278 melding gemaakt van slechts één lek; dit werd in 1879 ontdekt
in L 20; hierbij bewoog zich water van buiten naar binnen, zooals ik trouwens
ook slecht voor mogelijk houd.
Moet men niet eerder denken aan veranderingen, die zich sedert 1870,
onder invloed van de inrichting der lysimeters en het onbebouwd blijven,
in den grond voltrokken? Deze veranderingen zouden dus meerdere doorlatendheid en mindere verdamping tengevolge gehad moeten hebben.
Waarop berust de doorlatendheid van een zwaren leemgrond als die der
lysimeters te Rothamsted? Ik heb op blz. 11 reeds uiteengezet waarop naar
mijne meening de doorlatendheid van klei- of leemhoudende gronden voornamelijk berust. LAWESenzijn medewerkers waren blijkbaar eenzelfde meening
toegedaan. Op blz. 274 van hun verslag (44) schrijven zij:
„It would be a mistake to regard an ordinary soil as a uniform porous
mass, which simply becomes saturated with water, and then parts with its
surplus by drainage; soil is in fact penetrated by innumerable small channels,
and through these more or less of the drainage always takes place".
Deze kanalen bestaan, volgens hen, uit oppervlaktescheuren, die wel weer
ten deele worden opgevuld, maar gedeeltelijk openblijven. De diepere kanalen
worden gevormd door de plantenwortelsof nog in meerdere mate door wormen.
Bij het maken der lysimeters bleken gerstwortels tot 50 à 60 inches (127—
152 cm) in den grond te zijn doorgedrongen. Het wroeten der wormen in den
grond veroorzaakte veel last bij het verzamelen van zuiver drainwater; niet
zelden toch werden wormen in het water van L 20 gevonden en herhaaldelijk
vielen er van de geperforeerde ijzeren plaat uitwerpselen van wormen. Ook
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uit de beide andere lysimeters kwamen, hoewel zeldzamer, wormen van
onderen te voorschijn.
H e t niet bebouwen van den grond kan m.i. geen toename doch slechts
afname van de doorlatendheid ten gevolge gehad hebben. Van de eens gevormde
wortelgangen zullen er toch altijd langzamerhand meerderen verstoppen,
hetzij door dichtslibben, hetzij door ijzerafzettingen, al ging dit proces
aanvankelijk, toen de grond nog rijk aan kalk was, misschien ook langzaam. *)
Hoogstens werden door onkruiden eenige nieuwe kanaaltjes gevormd. 2 )
Niet bebouwen is mogelijk ook daardoor ongunstig voor de doorlatendheid,
doordat de onbebouwde grond in den zomer veel minder indroogt en dus
minder gauw scheuren zal vertoonen.
Ook zal het onbebouwd blijven vermoedelijk niet gunstig werken op de
wormenbevolking en deze speelt, ook naar het gevoelen van L A W E S c.s. een
groote rol bij de doorlatendheid van den grond. 3 )
Tegenover deze factoren, die de doorlatendheid vermoedelijk hebben doen
dalen, zijn er ook een paar te noemen, die in tegenovergestelde richting
werkten.
In de eerste plaats moet hier genoemd worden de absolute draineering
van den grond in de lysimeters, zoodat het slechts tijdelijk tot vorming van
grondwater kan komen. Ook aan de onderzijde kan verdamping en indrogen
optreden; deze omstandigheid is gunstig voor de vorming van krimpscheuren
in droge tijden m e t als gevolg toename van de doorlatendheid. 4)
I n de tweede plaats kan de ideale ontwatering een doorboring van den
grond tot op grootere diepte door de regenwormen tengevolge gehad hebben,
waarop de mededeeling omtrent het van onderen uittreden van wormen
schijnt t e wijzen.
I n de derde plaats kan de versterkte aeratie van den grond een krachtiger
nitrificatie veroorzaakt hebben, waardoor het bodemvocht rijker aan electrolyten is geworden. Dit laatste zal remmend op het in suspensie gaan en op het
transport van fijne kleideeltjes werken en het verstoppen van waterkanaaltjes
tegengaan.

x
) MILLEK vond in een bovengrondmonster in 1870 naast de lysimeters genomen
3 % CaC0 3 (zie blz. 18) terwijl wij in een monster in 1936 nabij de lysimeters genomen
met azijnzuur geen, met H C l nog slechts sporen CaC0 3 vonden (zie blz. 51). Een verlies
aan CaC0 3 van een paar procent in 70 jaar is geenszins buitengesloten. Maar aangezien,
volgens MILLEK, de kalkvoorraad in de bouwvoor afkomstig is van bemergeling in de
18de eeuw, is het de vraag of de nu en vroeger onderzochte monsters vergelijkbaar zijn
en in hoeverre de uitkomsten ook gelden voor den grond in de lysimeters (zie ook Aanhangsel sub 1).
2
) Zie Aanhangsel sub 2.
3
) Zie Aanhangsel sub 3.
4
) Zie Aanhangsel sub 4.
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Zekerheid omtrent de oorzaak der afwijkende doorlatendheid in de eerste
12 jaren is niet te krijgen, maar ik ben geneigd den toestand gedurende deze
jaren als de normale voor den bebouwden grond in zijn natuurlijke ligging
te beschouwen en de verandering die daarna optrad (feitelijk begon het proces
al in 1870) toe te schrijven aan het ontbreken van begroeiing en aan de verbreking van het verband tusschen de grondblokken en den ondergrond.
Merkwaardig is het feit, dat de toestand na 1882 zoo constant is gebleven;
ik kom daar verderop nog uitvoeriger op terug.
Tabel 10 geeft een overzicht van de jaargemiddelden voor drainage en
verdamping bij de afzonderlijke lysimeters en bij de 3 lysimeters tezamen,
beschouwd in de periode 1883—1934. Tevens zijn in de tabel de voor a en x0
berekende waarden opgenomen, waardoor delijnen welke het verband tusschen
R e n D weergeven zijn vastgelegd.
Uit tabel 8hebben wereedsgezien,dat het debiet der 3lysimeters onderling
weinig verschilt: L 40 geeft gemiddeld per jaar 20 mm drainwater meer dan
L 20 en 16 mm meer dan L 60. Ook de regelmatigheid waarmede de 3 lysimeters van jaar tot jaar drainwater hebben afgegeven is vrijwel gelijk, zooals
blijkt uit de overeenstemming der standaardafwijkingen S der afzonderlijke
waarnemingen.
T A B E L 10

Jaargemiddelden voordrainage en verdamping bij de 3 lysimeters te Rothamsted
voor de periode 1883—1934
Mean annual drainage and evaporation of the 3 lysimeters at Rothamsted
for period 1883—1934
Drainage in m m

Dm

S
Standaardafwijking
(Standard
deviation)

mm

mm

/o

L 20 20 inch . .
L 40 40 „ . .
L 60 60 „ . .

372
392
376

111
112
109

De 3 lysimeters
tezamen . . .

380

110

Lysimeter

Drainage in
% van R m

Verdamping
(Evaporation)
a

Dm

%of
Rm

S

Em

0/

XQ

S

/o

mm

mm

°//o

29,9
28,6
29,0

/o
51,5
54,2
52,1

.
—
—

351
331
346

30
33
32

8,6
9,9
9,2

43° 6'19"
43°18'40"
42°27'35"

325
307
312

29,1

52,6

7,6

343

30

8,8

42°51'59"

313

mm

Gemiddelde jaarlijksche regenval R m voor de periode 1883—1934 (Mean
rainfall Rm for period 1833—1934) 722,6 mm. (S = 118,6 m m of 16,4 % ) .

annual
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Hetzelfde geldt uit den aard der zaak eveneens voor de verdamping.
Bij L 20 is blijkens de S-waarde de verdamping iets regelmatiger dan bij de
beide andere lysimeters, maar het verschil is gering. Verder blijkt uit de
cijfers, dat de verdamping door de jaren heen tamelijk constant is:de middelbare afwijking van het gemiddelde bedraagt slechts 9 %.
Laat men de waarnemingsjaren niet samenvallen met de kalenderjaren
maar kiest men jaarkringen van 1 Maart tot en met 28 Februari dan vindt
men voor Em 1883-84 — 1934-35 (gemiddeld voor de 3 lysimeters) 342,8
mm met een S-waarde van 30,4 of 8,9 %, dus vrijwel precies dezelfde waarden.
Voor de lysimeters te Rothamsted verkrijgt men dus geen juistere waarden
voor de verdamping indien men het begin der perioden verder in den winter
verplaatst. De schommelingen in het watergehalte van den grond hebben
blijkbaar op 1 Januari reeds haar kleinste waarde bereikt. Bij bebouwde lysimeters zal het echter wellicht aanbeveling verdienen de jaarkringen op
1 Februari of op 1 Maart te doen aanvangen, omdat bij bebouwden grond
in meerdere jaren op 1Januari de grond nog niet met water verzadigd zal zijn.
Ook de hoeken a en de waarden x0 voor de 3lysimeters vertoonen onderling
slechts geringe verschillen; de grafieken vertoonen dan ook bijna volkomen
hetzelfde beeld, zoodat volstaan kan worden met de reproductie der beide
grafieken voor de gemiddelde cijfers voor de 3 lysimeters (figuur 5 en 6).
Beschouwen we thans figuur 5 wat nader, dan dient in de eerste plaats
opgemerkt te worden, dat a gelijk is aan 42° 52'. Indien de hoek precies 45°
ware, dan zou zoodra de regenval boven x0, in dit geval 313 mm, steeg, de
verdamping verder onafhankelijk zijn van den regenval en de geproduceerde
hoeveelheid drainwater gelijk zijn aan R •—313 mm. Nu oc iets kleiner is dan
45° volgt daaruit, dat de verdamping niet onafhankelijk is van den regenval
doch in het algemeen iets met den regenval toeneemt. Verderop (tabel 13)
zullen we zien, dat inderdaad in de zeer droge jaren de verdamping wat onder
het gemiddelde blijft. Volgens de gevonden lijn is D niet = R —313mm, doch
D = (R —x0) tg«. = (R —x0) 0,928
of:
D = 0,928 R —291 mm,
en de verdamping, aangezien E = R — D:
E = 0,072 R + 291 mm.
Bij verdere beschouwing van figuur 5 ziet men, dat er in de periode 1883—
1934 slechts 3 jaren zijn, waarin de hoeveelheid drainwater meer dan 50 mm
afwijkt van de hoeveelheid, welke volgens de lijn met den betreffenden regenval correspondeert; dit zijn de jaren 1907, 1921 en 1929.
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In 1921was bij den abnormaal lagen regenval van 409 mm de hoeveelheid
drainwater gemiddeld voor de 3 lysimeters 146 mm inplaats van 88 mm
volgens de bovenstaande formule. Deze afwijking is te verklaren uit den
buitengewoon abnormalen regenval in dit jaar; in alle maanden, behalve
Januari, September en November bleef R belangrijk onder normaal. Een
groot deel van het jaar zal de grond derhalve aan de oppervlakte uitgedroogd
zijn geweest, waardoor de verdamping sterk geremd werd; in Juni, Juli en
Augustus was de verdamping abnormaal laag. Van de totale hoeveelheid
drainwater (146 mm) werd 116 mm in de maanden met geringe verdamping,
Januari; November en December geproduceerd.
In 1929 was de regenval slechts weinig onder het gemiddelde (705 tegen
723mm),de hoeveelheid drainwater was echter voor de 3lysimeters gemiddeld
422 mm inplaats van 363 mm volgens de formule. Ook hier zal de abnormaal
lage regenval in Februari, Maart en Juni tot en met September de verdamping
sterk geremd hebben, terwijl in de 3laatste maanden van het jaar de regenval
tot het dubbele steeg en een buitengewoon groote hoeveelheid drainwater
werd afgevoerd.
In 1907had het omgekeerde plaats;erwerd bij 696mmregen 293mm drainwater afgevoerd inplaats van 355 mm volgens de formule. De verdamping
isindit jaar inApriltot en met Juni en in October bij hoogenregenval enregelmatige verdeeling van den regen, abnormaal groot geweest en dientengevolge
bleef de hoeveelheid drainwater beneden het normale.
Het drainwaterdebiet in de afzonderlijke maanden
Men kan, evenals voor de jaarcijfers ook grafieken maken voor demaandcijfers. Hier doet zich echter het bezwaar voor, dat in sommige jaren het verband tussehen drainwater en regenwater verstoord wordt, doordat in een
bepaalde maand drainwater wordt opgevangen, dat gevormd werd door den
regen, welke op het einde van de voorafgaande maand viel,of doordat een deel
van het gevormde drainwater eerst in de volgende maand afvloeit en gemeten
wordt.
Als voorbeelden geef ik hier de grafieken voor een wintermaand (December) en voor een zomermaand (Juli); de beelden der grafieken voor de overige
maanden liggen tussehen die voor de beide genoemde maanden in. Ook hier
zijn weer de gegevens genomen voor de periode 1883—1934.
In December (figuur 7) groepeeren zich de punten dicht om de berekende
lijn. Slechts het punt voor 1886 ligt aanmerkelijk onder de lijn. Dit zal wel
hoofdzakelijk het gevolg hiervan zijn, dat een belangrijk deel van den regen
op het einde der maand viel, zoodat het daardoor gevormde drainwater op
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rekening kwam van de volgende maand n.1. Januari 1887. Op de grafiek voor
de maand Januari ziet men dan ook, dat het punt voor 1887 bovende lijn gelegen is.
Figuur 7
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In de zomermaanden zijn de afwijkingen veelvuldiger (zie figuur 8), omdat
in dezen tijd van het jaar de grond niet of slechts voor korten tijd met water
verzadigd is en het regenwater dus in den grond geborgen kan worden zonder
dat drainwater uittreedt. Vooral in de zomermaanden, als de regenverdeeling
zeer onregelmatig kan zijn (zware onweersbuien) zal het bovengenoemde
geval zich voordoen, dat n.1.het drainwater, dat feitelijk in de eene maand
gevormd wordt, naar de volgende verschoven wordt 1). Mogehjk beïnvloeden
ook in droge perioden de in dezen leemgrond gevormde scheuren de waterbeweging.
Uit tabel 11 blijkt, dat in November tot en met Maart hoek a grooter is
dan 45°. De verklaring werd vroeger (blz. 56) reeds gegeven. Maar bovendien
doet zich in deze maanden in enkele jaren het feit voor, dat de hoeveelheid
x

)

I n d e w i n t e r m a a n d e n k a n d i t ook bij v o r s t ; e n s n e e u w v a l o p t r e d e n .
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drainwater grooter isdan de hoeveelheid neerslag,tengevolge van veelregen op
het einde der voorafgaande maand x ).
Schakelt men voor Januari de jaren met een vrij belangrijk naar boven
Figuur 8
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afwijkende drainage (1886, 1887 en 1928) en het jaar met een vrij belangrijk
naar beneden afwijkende drainage (1919)uit, dan vindt men voor oc45°26'47''.
Doet men hetzelfde voor Februari (1897 en 1919 afwijking naar boven, 1893
naar beneden) dan vindt man a = 44°27'31'', waarmede 45° dicht benaderd
wordt (dus: constante verdamping).
In December (figuur 7) vertoont geen enkel jaar een belangrijke afwijking
naar boven, de eenige afwijking van beteekenis is die in 1886 en dit is een afwijking naar beneden (zie boven). Het feit, dat desondanks in deze maand
hoek a iets grooter is dan 45° zou er misschien op kunnen wijzen, dat de verdamping in deze maand bij een regenval boven het gemiddelde iets geringer
is dan de gemiddelde verdamping, of dat er door mist wat water in den grond
komt, dat niet door den regenmeter wordt geregistreerd.
1
) I n de periode 1883—1934 overtrof de hoeveelheid drainwater den regenval in
Januari in 7, in Februari en Maart ieder in 4 en in December in 2 jaren.
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T A B E L 11

Gemiddeldemaandcijfers voor regenval, drainwater en verdamping en de
grootheden a en x0 voor de afzonderlijke maanden
(Eothamsted 1883—1934)
Mean monthly rainfall, drainage and evaporation and the values a and x0 for the different
months (Rothansted 1883—1934)

R

D

Dm %
van R

E
a

J a a r (year)
Januari
Februari .
Maart . .
April . .
Mei . . .
Juni . .
Juli . . .
Augustus
September
October .
November
December

. . .

(Drain.
% of
rainfall)

Meteor.
Greaves
Inst.
1860-73 De Bilt
1909-35

(Evaporation)

fall)

(Drainage)

mm

mm

/o

mm

723

380

52,6

343

60
49
53
50
52
52
66
65
57
75
71
73

53
37
31
17
14
13
18
17
19
41
55
64

88,2
75,5
58,9
34,0
27,1
25,5
26,9
25,8
33,0
54,6
77,7
87,7

7
12
22
33
38
39
49
48
38
34
16
9

(Rain-

XQ

Verdamping
van het vrije
wateroppervlak
(Evaporation
from free
watersurface)

mm

mm

mm

42°52'

313

524

555

46°54'
45°12'
45° 9'
36°42'
33°38'
32°43'
27°55'
34°37'
36°44'
42° 7'
45°37'
45°24'

11
12
22
27
31
31
33
41
32
30
17
10

19
15
27
53
70
80
87
72
41
27
18
15

13
17
35
55
81
90
88
70
50
29
16
13

Na Maart ziet men a kleiner worden. In Juli heeft de hoek zijn kleinste
Waarde bereikt om vervolgens weer grooter te worden.
In voorjaar en zomer is de verdamping dus afhankelijk van den regenval;
stijgt de regenval boven het gemiddelde, dan neemt de verdamping toe en de
hoeveelheid drainwater wordt relatief kleiner; daalt de regenval onder het
gemiddelde dan neemt de verdamping af (uitdroging van den grond aan de
oppervlakte) en de hoeveelheid drainwater wordt relatief grooter.
De waarde x0 neemt vanaf Maart tot en met Augustus toe om daarna
weer te dalen; vooral de sprong van Februari op Maart is groot.
Nu is x0 de minimum hoeveelheid regen, welke moet vallen wil er drainwater gevormd kunnen worden. Indien in alle maanden de verdamping onafhankelijk was van den regenval (oc = 45°) dan zou x0 steeds gelijk zijn aan
de gemiddelde verdamping. E, hetgeen thans slechts ongeveer het geval is
in de maanden November tot en met Maart.
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In dezemaanden zalookR—D alsregeldewerkelijkeverdamping aangeven,
omdat dan aan het begin en het einde der maand het watergehalte van den
grond meestal ongeveer gelijk zal zijn (Q= 0). Vanaf Maart droogt de grond
echter in de meeste jaren in en vertoont de grond dus aan het einde der maand
een lager watergehalte dan aan het begin,tengevolge waarvan dewareverdamping grooter zal zijn dan de schijnbare verdamping R—D. In den nazomer
zal het watergehalte van den grond alsregel stijgen en zal de ware verdamping
dus kleiner zijn dan R—D.
In figuur 8aishet verloopvanregenval, drainageenverdamping gedurende
het jaar grafisch voorgesteld. In de grafiek istevens opgenomen de verdamping
van het vrije wateroppervlak in de afzonderlijke maanden volgens de onderzoekingen van GREAVES in de jaren 1860—1873.
Figuur 8a
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De geringe drainage in de zomermaanden, de overvloedige drainage in de
wintermaanden is natuurlijk grootendeels te verklaren door de sterke verdamping in den zomer en de geringe verdamping in den winter. KOSHAL (37a)
vestigt er echter terecht de aandacht op, dat dit niet de eenige oorzaak is.
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Hij wijst op het verschil in watergehalte van den grond in verschillende tijden
van het jaar en hij is van meening, dat de overvloedige drainage in den winter
ten deele is toe te schrijven aan de ophooping van water gedurende de herfstmaanden met hoogen regenval, terwijl de geringe drainage in den zomer deels
te wijten is aan de afname van den watervoorraad in den grond gedurende
de voorjaarsmaanden met geringen regenval.
In Tabel 11 heb ik ter vergelijking cijfers opgenomen betreffende de verdamping van het vrije wateroppervlak en wel in de voorlaatste kolom, die
welke door GREAVES (31; zie ookblz.106dezer verhandeling) gevonden werden
bij van 1860—1873 te Lea Bridge (Hertfordshire, Engeland) verrichte waarnemingen, en in de laatste kolom de cijfers, welke betrekking hebben op
waarnemingen die, evenals te Lea Bridge, aan het Meteorologische Instituut
tede Bilt (la blz. 20) verricht werden met een in een vijver drijvende verdampingsmeter. Het valt op, dat er over het algemeen tusschen de beide reeksen
cijfers een goede overeenstemming bestaat.
Vergehjkt men de cijfers voor de verdamping van het vrije wateroppervlak met die voor de verdamping uit den grond in de lysimeters dan valt in de
maanden November tot en met Februari een zekere overeenstemming niet te
ontkennen, waaruit volgt, dat in deze maanden de grond als regel met water
verzadigd is en de maximale verdamping vertoont.
Vanaf Maart blijven de verdampingscijfers voor den grond meer en meer
bij die voor het vrije wateroppervlak achter. Dit is natuurlijk te verwachten:
de grond is dan slechts nu en dan voor zeer korten tijd aan de oppervlakte
met water verzadigd. Maar het verschil zalin werkelijkheid kleiner zijn, omdat,
zooals boven reeds werd opgemerkt, in het voorjaar de watervoorraad in den
grond afneemt en de werkelijke verdamping dus grooter is dan R—D.
In Juli begint het verschil meer af te nemen en in October wordt E zelfs
grooter dan de verdamping van het vrije wateroppervlak. Dit is natuurlijk
niet mogelijk en wijst erop, dat in den zomer en herfst door stijging van het
watergehalte van den grond R—D een waarde voor de verdamping geeft die
grooter is dan de werkelijke verdamping.
Nadere beschouwingen over de verdamping
De te Rothamsted gedurende een halve eeuw verzamelde gegevens omtrent
regenval en drainage leeren dus, dat de jaarlijksche verdamping uit den grond
vrijwel onafhankelijk is van den regenval. Dit is ook te zien uit de tabellen 8
en 9, doch beter nog uit tabel 12, waarin de jaren naar den regenval gesplitst
zijn in drie groepen, terwijl voor elke groep de gemiddelden voor R, D en E
zijn aangegeven.
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TABEL 12

Gemiddelderegenval, hoeveelheid drainwater en verdamping in jaren met
lagen, gemiddelden en hoogen regenval
(Eothamsted 1883—1934)
(Mean annual rainfall, drainage and evaporation in years with low, medium an high
rainfall (Rotharnsted 1883—1934))
Regenval
(Rainfall)
(Year)
Jaar

1921
1933

. . . .
. . . .

409—650 m m
14 jaren (years)

650—800 m m
28 jaren (years)

R

D

E

D in
/o
v. R

R

D

E

mm

mm

mm

%

mm

mm

mm

579

251

328

43,3

736

387

348

409
473

146
178

263
295

35,7
37,7

D in
%
v. R
o/
/o
52,7

800—983 m m
10 jaren (years)
D in
R

D

E

mm

mm

mm

10

887

540

347

60,9

%
v. R

Uit deze cijfers blijkt, dat slechts in de jaren met een regenval beneden
650 mm gemiddeld een wat geringere verdamping optrad. Voor een goed deel
komt dezedaling echter nogvoorrekening van de beidejaren, waarin de regenval exceptioneel laag was.n.1. 1921en 1933.Schakelt men deze beidejaren uit,
dan bedroeg in de overige jaren de gemiddelde verdamping 336,5 mm en is
het verschil dus al minder groot.
Dat de verdamping zooweinig afhankelijk blijkt te zijnvan de weersomstandigheden 1)is weleen onverwacht resultaat. Moet men dus niet de verdamping
aan de oppervlakte alshet primaire verschijnsel beschouwen en het drainwater
alshet restant dat na verdamping inden grond overblijft enten deelewegzakt?
Er kunnen ook omstandigheden zijn waarbij de doorlätendheid van den
grond een zelfstandige factor is, n.1.wanneer de doorlätendheid zoo groot is
en decapillaireopstijging zoogering ofzoolangzaam, dat eendeelvandenregen
zoosnelondergronds wordt afgevoerd, dat het niet aan verdamping bloot staat.
Men kan zich echter voorstellen, dat er een grens is voor de snelheid waarmede het water in den grond wegzakt, beneden welke de verdamping aan de
oppervlakte gelijk blijft. Zal bij leem- of kleihoudende gronden het water niet
zoolangzaam in den grond wegzakken, dat dehoeveelheid gevormd drainwater
uitsluitend of grootendeels bepaald wordt door de verdamping aan de oppervlakte1
x
) De splitsing heeft hier wel uitsluitend naar den regenval plaats gehad maar
daarmede gaan ook andere belangrijke verschillen gepaard (temperatuur, zonneschijn).
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Heeft men met zware klei- of leemgronden te maken, welke bij droogte
krimpscheuren vertoonen, dan wordt de toestand anders. Dan kan na
een periode van droogte de doorlatendheid van den grond sterk zijn
toegenomen en een factor van beteekenis zijn geworden bij de vorming van
het drainwater: er zal dan reeds drainwater afvloeien vóór dat de grond
geheel met water verzadigd is en de verdamping een maximale waarde heeft
bereikt.
Er bestaat dus wel aanleiding om niet in de eerste plaats onze aandacht te
vestigen op de hoeveelheid drainwater, welke werd opgevangen, hetzij uitgedrukt inmillimeters,hetzij inprocenten van denregenval,doch opde hoeveel
heid water, welke in verschillende perioden verdampte.
Voorloopigzullenweslechtsdegemiddelde verdamping voor de 3lysimeters
beschouwen; later kom ik op de verdamping der afzonderlijke lysimeters
terug.
In figuur 9 zijn voor de jaren 1871—1934 (1 Januari—31 December) de
jaarlijksche regenval en de verdamping tegen elkaar uitgezet, terwijl tevens
de lijnen voor den gemiddelden regenval en voor de gemiddelde verdamping
over 1883—1934 zijn getrokken.
Figuur 9
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Uit figuur 9 blijkt, dat niet alleen in de jaren 1871—1874 maar ook in
meerdere andere jaren de verdamping sterk van de gemiddelde verdamping
voor de jaren 1883—1934 afwijkt.
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Berekent men de verdampingscijfers niet voor de afzonderlijke jaren doch
over 3-jarige perioden, dan ziet men (figuur 10), dat de bedragen zich om het
Figuur 10
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gemiddelde groepeeren, doch dat in de vier 3-jarige perioden 1871—1882
aanmerkelijk grootere afwijkingen optreden. De verdamping isin de genoemde
jaren veel grooter geweest dan gemiddeld in de jaren 1883—1934; alleen in
1881 was de verdamping in overeenstemming met die in latere jaren. Uit de
onderlinge ligging der 4 punten voor de eerste 12 jaren der proef schijnt te
volgen, dat de verdamping vanaf de inwerkingstelling der lysimeters tot 1883
geleidelijk is afgenomen, derhalve moet de doorlatendheid zijn toegenomen.
Overdevermoedelijke oorzaken van dezeverandering sprak ikreeds op blz.61.
Een duidelijk verband tusschen regenval en verdamping komt ook uit de
grafieken niet naar voren; misschien wijst de rangschikking iets op een geringe
stijging vandeverdamping methettoenemen van denregenval,welke trouwens
ook al uit tabel 12 volgde. Alleen blijkt wel, dat in de abnormaal droge jaren
1921 en 1933 de verdamping ver onder het gemiddelde bleef; trouwens ook in
de jaren 1928en 1929met een normale hoeveelheid regen was dit het geval.
In figuur 9is boven en beneden de lijn, de gemiddelde verdamping per jaar
aangevende, een lijn getrokken op een afstand van eerstgenoemde lijn gelijk
aan de standaardafwijking der afzonderlijke waarnemingen S (zie tabel 10).
Hetzelfde is in figuur 10gedaan. In meerdere jaren wordt deze afwijking overschreden.Dejaren waarin destandaard-afwijking bij twee of drie der lysimeters
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en tevens bij de gemiddelde waarde voor de 3 lysimeters overschreden wordt,
zijn in tabel 13 opgenomen.
Waardoor werden deze afwijkingen veroorzaakt?
Het ligt voor de hand hier aanstonds aan de meteorologische omstandigheden te denken en wel in de eerste plaats aan de hoeveelheid regenen aan de
regenverdeeling,voornamelijk in de zomermaanden.
De regenverdeeling wordt eenigermate gekarakteriseerd door het aantal
regendagen (0,01 inch = 0,25 mm regen of meer in den regenmeter met een
oppervlakte van circa 4 m2 opgevangen), dat sedert 1907 ook in de „Reports"
van Rothamsted vermeld wordt.
Beschouwt men de cijfers in tabel 13,dan ziet men het volgende.
T A B E L 13

Regenval in jaren met sterke, resp. geringe verdamping
Afwijking van de gemiddelde verdamping > S
Rothamsted 1883—1934
Rainfall in years with high and with low evaporation
Deviation from the mean evaporation > standard deviation
Regenval in m m
(Rainfall)
Maand

(Month)

1889
1893
1894
1903
1905
1907
1918
1922
1924

I—IV V — I X

X—XII I—XII

=

=

61
58
39
53

192
188
174
197

212

347

224

781

59

76

53

188

211

292

219

723

60

65

52

177

Jaren met geringe verdamping (Years with
172
160
203
535
382
233
225
840
134
144
131
409
241
233
248
722
108
162
435
705
203
181
89
473

Gemiddeld (Mean)
1883—1934 resp.
1907—1934 . . .
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X—XII I—XII

Jaren met sterke verdamping (Years with high evaporation)
194
423
160
777
—
161
222
254
637
—
=
210
315
270
795
—
219
486
279
984
—
205
314
152
671
—
76
175
249
272
696
55
248
348
199
795
55
75
291
330
134
755
70
65
202
435
292
929
55
89

Gemiddeld (Mean)
1883—1934 resp.
1907—1934 . . .

1887
1919
1921
1928
1929
1933

I—IV V—IX

Aantal regendagen
(Number of rainy days)

low evaporation)

—

—

—
58
35
52
57
37

181
119
161
143
152

74
47
61
38
54

49
37
48
48
61

—

205

193

217

614

55

49

48

151

211

292

219

723

60

65

52

177
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Noch in de jaren met een sterke, noch in die met een geringe verdamping
wijken de gemiddelde cijfers voor den regenval in de maanden Januari tot
en met April en die in de maanden October tot en met December belangrijk
af van de gemiddelde cijfers voor de periode 1883—1934. In de maanden Mei
tot en met September echter zijn die cijfers in de jaren met sterke verdamping
beduidend hooger, in de jaren met geringe verdamping zeer veel lager dan het
gemiddelde voor 1883—1934.
De regenval gedurende de maanden Mei—September blijkt dus van grooten
invloedtezijn opdeverdampingendus opdegeproduceerdehoeveelheiddrainwater.
Zijn er onder deze maanden nog, die in het bijzonder op den voorgrond
treden ?Tabel 14geeft een antwoord op deze vraag.
In de jaren met sterke verdamping is het vooral de maand Juli waarin de
normale regenval belangrijk overschreden wordt (89 tegen 66 mm); verder is
in April en Meide regenval vrij belangrijk hooger, terwijl in Juni en Augustus
de regenval slechts weinig boven den normalen komt.
In dejarenmet geringeverdampingzijn het demaanden Juni,JulienAugustus waarin de regenval belangrijk achterblijft bij den normalen; in Mei, September en October is dit in veel geringere mate het geval.
Het is duidelijk dat de regenverdeelingeen grooten invloed moet hebben
op de verdamping. Indien de hoeveelheden regen gelijkmatig over de geheele
maand verdeeld vielen, zouden de verdampingscijfers ongetwijfeld een geheel
ander beeld vertoonen, daar de verdamping aan de oppervlakte onverminderd
zou doorgaan, daar zijnimmer door uitdroging van de oppervlakte onderbroken
althans sterk geremd zou worden.
Het aantal regendagen per maand geeft wel eenigermate een indruk van
de meerdere of mindere gelijkmatigheid waarmede de regenval over de maand
verdeeld is; hoe grooter het aantal regendagen, des te grooter zal vermoedelijk
de verdamping zijn geweest. We zien dan ook in tabel 13,dat in de jaren met
sterke verdamping het aantal regendagen in de maanden Mei—September
(V—IX) gemiddeld grooter is dan het gemiddelde aantal in de periode 1907—
1934 (76 tegen 65 dagen), terwijl in de jaren met geringe verdamping het
aantal regendagen in de zomermaanden gemiddeld kleiner is (49 tegen 65).
In het eerste geval tellen alle maanden vanaf April tot en met September
enkele regendagen meer dan het gemiddelde voor 1907—1934, in het laatste
geval is het vooral de maand Juli waarin het aantal regendagen onder het
gemiddelde blijft (zie tabel 14).
In tabel 13ziet men, dat er onder de jaren meteensterke verdamping twee
zijn, waarin de regenval indemaanden, welkedeverdamping beheerschen, niet
hooger maar lagerisdanhetgemiddeldevoor 1883—1934,n.1.dejaren 1893met
222 en 1907 met 249 mm regen in de maanden V—IX tegen292mm normaal.
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TABEL 14

Gemiddelde maandcijfers voor regenval, aantel regendagen en verdamping in jaren met
sterke verdamping en in jaren met geringe verdamping. Rothamsted 1883—1934
(Mean monthly figures for rainfall, number of rainy days and evaporation in years with high evaporation and in years with low evaporation)

a

SF
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a

ft
<

1-5

>

CS t>t

o

1-5 s _

Gemiddelde cijfers voor 52 jaren (Mean figures for 52 years)
Regenval 1883—1934. . .
(Rainfall 1883—1934 in
mm)
Regendagen 1907—1934 .
(Number of rainy days
1907—1934J
Verdamping 1883—1934 .
(Evaporation 1883—1934
in mm)

60,8 48,8 52,6 49,6 52,3 51,9 66,4 64,8 56,7 75,2 70,8 72,9 723
17

14

7,1

15

14

13

11

14

14

13

17

16

19

5,9 21,7 32,7 38,2 38,7 48,6 48,1 38,0 34,2 15,8

Jaren met sterke verdamping ( Years

with high

177

8,9 339

evaporation)

Regenval
(Rainfall in mm)
Regendagen
(Number of rainy days)
Verdamping
(Evaporation in mm)

56,3 43,8 48,8 62,8 64,2 59,6 88,7 68,7 65,8 88,7 68,8 66,1 781

Regenval
(Rainfall in mm)
Regendagen
(Number of rainy days)
Verdamping
(Evaporation in mm)

8 40,2 50,7 42,0 44,3 26,8 36,5 38,2 44,8 56,8 81,7 78,2 612

16

15

11

17

14

13

17

16

16

18

14

21

8,8 21,4 22,7 40,3 42,6 36,1 63,0 54,9 44,7 31,4 13,4

188

7,9 387

Jaren met geringe verdamping (Years with low evaporation)

11

13

12

12

10

9

11

7

14

17

17

151

3

24

29

37

24

35

30

37

38

21

8

289

Nu was in 1893 de verdamping in de maanden V—IX ook slechts weinig
hooger dan het gemiddelde, n.1. 220 tegen 212 mm. De grootere verdamping
over het geheelejaar (377tegen 343gemiddeld) komt voor rekening van andere
maanden, vooral van Februari met een verdamping van 61 mm tegen 6 mm
normaal en October met 46 mm tegen 34 normaal.
In 1907 is de toestand soortgelijk: in V—IX bedraagt de verdamping
224 mm tegen 212 mm over 1883—1934; de grootere verdamping over het geheele jaar (403 mm tegen 343 mm gemiddeld) moet dan ook grootendeels op
1
) Dit cijfer is extra hoog door de abnormaal hooge verdamping in Februari 1893
(61 m m ) ; zonder dit jaar is de gemiddelde verdamping 16,3 m m .
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rekening gesteld worden van andere maanden, n.1. van April met een verdamping van 58 tegen 33 en van October met 52 tegen 34mm verdamping. Welke
weersomstandigheden medegewerkt hebben om de verdamping in de genoemde
maanden zoo ver boven het gemiddelde op te voeren, is uit de beschikbare
gegevens niet af te leiden.
Het ligt voor de hand, dat behalve de regenval en de regenverdeeling,
ook de zonneschijnuren, temperatuur en windkracht van invloed zijn op de
verdamping. Uit de sedert 1907 in de Reports gepubliceerde gegevens blijkt,
dat als regel in de jaren met een laag verdampingscijfer de zomermaanden
rijk zijn aan zonneschijn en de gemiddelde maximum temperatuur boven het
gemiddelde is gelegen. Zonneschijn en hoogere luchttemperatuur zullen de
verdamping aan de oppervlakte bevorderen. Wordt deze niet telkens weer
bevochtigd, dan droogt zij uit, waarmede verdere verdamping tot een gering
bedrag gereduceerd wordt.
Invloed van de dikte der grondlaag in de lysimeters op drainwaterdebiet
en verdamping
We hebben gezien (tabel 8,onder) dat de lysimeters L 20en L 60 gemiddeld
over de jaren 1883—1934 vrijwel dezelfden hoeveelheid drainwater hebben
afgegeven n.1. 372 en 376,3 mm per jaar. L 40 gaf als regel en ook gemiddeld
wat meer drainwater af n.1.391,5 mm. Sedert 1883 gaf L 20 4-maal en L 60
6-maal een grootere hoeveelheid drainwater dan L 40.
Het is zeer de vraag, of dit verschil tusschen L 40 en de beide andere
lysimeters, waarvan de ééne een dunnere, de andere een dikkere grondlaag
heeft, wel samenhangt met het verschil in dikte der grondlaag. Het is immers
zeer goed mogelijk, dat men te maken heeft met een plaatselijk verschil in den
bouw van den grond. Eigenlijk moet het ons verwonderen, dat de overeenstemming tusschen de met deze naast elkaar gelegen grondblokken verkregene
draincijfers, zoo groot is 1 ).
Invloed van de dikte der grondlaag op de hoeveelheid drainwater is overigens in het geheel niet buitengesloten. Drainwater is nl. = regenwater —•
(verdampt -f- door den grond vastgehouden water).
Over een langere periode gerekend kan men het door den grond vastgehouden water buiten beschouwing laten.Het isdusslechts devraag,in hoeverre
de verdampte hoeveelheid water afhankelijk is van de dikte der grondlaag.
Bij een dunne kleilaag houdt de verdamping op zoodra de geheele laag
x
) RUSSELL (63, blz. 31 onder) maakte indertijd de opmerking, dat de overeenstemming tusschen L 20 en L 60 toevallig en tijdelijk is, terwijl het verschil tusschen
L 40 en L 60 niet abnormaal maar normaal is. Van de 3 lysimeters zou L 20 de abnormale
zijn en niet L 40. L 20 zou dus feitelijk de grootste hoeveelheid drainwater moeten geven,
hetgeen niet onwaarschijnlijk klinkt. Aangezien duplicaten der lysimeters ontbreken,
zal er steeds eenige onzekerheid blijven bestaan.
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het vastgehouden water heeft afgestaan. Bij een dikkere laag vindt geregeld
aanvoer van water uit den ondergrond naar de oppervlakte plaats, waar het
verdampen kan. Bij een dikkere laag zal dus in het algemeen méér water
verdampen en dus minder water als drainwater worden opgevangen.
Bij een laag van b.v. slechts 10 cm tegenover een laag van 1m dikte voelt
men wel, dat er in dit opzicht verschil moet zijn, een verschil dat tevens afhankelijk zal zijn van de grondsoort. Maar de vraag, bij welke dikte der laag
verdere vergrooting der dikte geen verandering meer brengt in de verdamping
en dus in de verhouding tusschen de hoeveelheden regenwater en drainwater,
is moeilijk te beantwoorden.
Een dunne kleilaag zal verder bij droogte tot onderaan kunnen scheuren,
zoodat bij regen afvoer van water kan plaatsvinden zonder dat degrond geheel
met water verzadigd wordt. Een dikke kleilaag zal minder gauw doorloopende
scheuren vertoonen. Ook dit is een reden om bij dunne grondlagen meer
drainwater te mogen verwachten.
Uit het slechts geringe verschil in debiet tusschen de lysimeters van 20
en 60inchesmag men nogniet afleiden, dat dedikte der grondlaag geen invloed
heeft; het is ook mogelijk dat een verschil in debiet tengevolge van verschil
in dikte der grondlagen gecompenseerd wordt door een verschil in structuur
van den grond in beide lysimeters. Ook kan het zijn, dat het gemiddelde debiet
over een lange reeks van jaren wel gelijk is, maar dat de lysimeters zich in
kortere perioden of in droge en natte jaren niet gelijk gedragen.
TABEL 15

Maandelijksche regenvalen drainage.Gemiddeldenvoordeafzonderlijke lysimeters
te Rothamsted. 1883—1934
Monthly rainfall and drainage
Averages for the 3 lysimeters at Rothamsted, period 1883Regenval
(Bainfall)

Januari . . .
Februari . . .
Maart . . . .
April . . . .
Mei
Juni
Juli
Augustus . . .
September . .
October . . .
November . .
December . .
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-1934

u r a i nwater (Draw lagej
L 20

L 40

L 60

mm

mm

mm

mm

60
49
53
50
52
52
66
65
57
75
71
73

50,5
35,8
29,7
15,7
13,2
12,7
17,0
17,0
19,1
41,9
54,6
63,0

55,1
38,6
32,8
17,8
15,0
13,5
18,3
17,5
19,1
41,7
57,4
65,3

53,1
37,3
31,5
17,0
14,2
13,2
17,5
16,8
17,8
39,4
53,8
63,5
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Beschouwt men de gemiddelde maandcijfers voor het drainwaterdebiet
der 3 lysimeters (tabel 15), dan valt op, dat van December tot en met Juli
L 60 wat meer drainwater afgeeft dan L 20, terwijl in de overige maanden het
omgekeerde plaats vindt.
Dit laatste is op de boven aangegeven wijze te verklaren: in de zomer- en
herfstmaanden zal door de meerdere verdamping en ook door de grootere
watercapaciteit van de grondlaag van 60 inch, de hoeveelheid drainwater bij
L 60 geringer zijn dan bij L 20. Er is m.i. echter geen reden, ontleend aan het
verschil in dikte der grondlagen, aan te voeren, ter verklaring van het feit,
dat van December tot Juli L 60 meer drainwater afgeeft, dan L 20. Men
houde hierbij in het oog, dat deze cijfers gemiddelden zijn voor 52jaren. In de
wintermaanden, wanneer in de meeste jaren de grond met water verzadigd
isen aan de oppervlakte niet uitdroogt, zal de dikte der grondlaag geen invloed
hebben op de hoeveelheid drainwater; we zouden hier dus gelijke cijfers mogen
verwachten en geen hoogere cijfers bij L 60.
Ik veronderstel dus, dat er tusschen L 20 en L 60 eenig verschil in structuur is, tengevolge waarvan de doorlatendheid van L 60 iets grooter is. Bij
L 40 zou dan een eenigszins afwijkende structuur de doorlatendheid nog meer
begunstigen.
TABEL 16

Gemiddelde hoeveelheid drainwater en gemiddelde verdamping voor de 3 lysimeters te Rothamsted in jaren met lagen, middelbaren en hoogen regenval
Mean drainage and evaporation of the 3 lysimeters at Rothamsted in years with low,
medium and high rainfall
Regenval (Rainfall)
409—650 m m
14 jaren (years)
R

L 20

L 40

L 60

Regenval 650—800 m m
28 jaren
R

L 20

L 40

L 60

Regenval 800—983 m m
10 jaren
R

L 20

L 40

L 60

534
100

551
103,1

534
100

352
100,0

336
95,3

353
100

Drainwater (Drai nage)
mm

%

244
97,5

259
103,6

250
100

336
101,9

320
97,2

329
100

378
98,8
Verdamping

mm

%

mm

579

357
101,4
736

401
104,6

383
100

(Evaporation)
335
95,0

353
100
887

Bij het voorafgaande is aangenomen dat de oppervlakten van de 3 lysimeters preciesgelijk zijn en delysimeters gelijke hoeveelheden water ontvangen
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Om degeconstateerde verschillen inhet debiet (tabel8)uit verschillen in oppervlakte te kunnen verklaren zouden de zijden der lysimeters L 20,L 40 en L 60
zich moeten verhouden als 200 :205 :201 1 ). Of de 3 lysimeters evenveel
regenwater opvangen, zou evenals te Groningen door het plaatsen van regenmeters op de lysimeters onderzocht dienen te worden.
Om nog een verder inzicht te krijgen in den invloed van het verschil in
dikte der grondlagen ophet debiet, kan men nagaan, inhoeverre de verhouding
tusschen de door de 3 lysimeters afgegeven hoeveelheden drainwater in droge
en natte jaren verschilt. Tabel 16 licht ons daaromtrent in.
Uit de verhoudingscijfers voor drainage en voor verdamping der 3 lysimeters waarbij die voor L 60 gelijk 100 zijn gesteld, blijkt, dat de onderlinge
verhouding waarin de 3 lysimeters drainwater afgeven en water verdampen
bij toenemen van den regenval slechts een geringe wijziging ondergaat. Bij
stijging van den regenval neemt de hoeveelheid drainwater van L 20 iets sterker, de verdamping iets minder sterk toe dan die van L 60, zoodat bij hoogen
regenval (meer dan 800 mm) er tusschen beide lysimeters geen verschil meer
bestaat. Zelfs alsmen de jaren met abnormaal lagen ( < 550mm) en met abnormaal hoogen regenval ( > 900 mm) met elkaar vergelijkt, blijkt de onderlinge
verhouding van drainage en verdamping bij de drie lysimeters slechts weinig
te verschillen, zooals tabel 17 doet zien.
TABEL 17

Verhouding tusschen het drainwaterdebiet (verdamping) van de 3 lysimeters
in jaren met abnormaal lagen en abnormaal hoogen regenval
(Relation between the drainage (evaporation) of the 3 lysimeter in years with abnormal
low and abnormal high rainfall
Regenval (Rainfall) < 550 m m
5 jaren, (years)
R

L 20

L 40

L 60

Drainwater
mm

1
|

0/

/o

179
94,1

198 1
104,2 1

315
103,7

296
97,4

190
100

Verdamping
mm

%

494

*) Zie Aanhangsel sub 5.
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Regenval (Rainfall) > 900 m m
6 jaren (years)
R

L 20

L 40

L 60

(Drainage)
1
|

1
|

571
99,2

592
102,8

576
100

339
95,4

356
100

(Evaporation)

304
100

360
101,4
931

81
Uit dehier medegedeelde cijfers blijkt dus, d a th e tbijdegrondsoort inde
lysimeters t e R o t h a m s t e d vrijwel geen verschil maakt, of d e grondlaag een
dikte heeft v a n 50 cm d a n welv a n 150 cm.
Men mag,naar hetmij voorkomt, hieruit weldeconclusie trekken, datmenbij
lysimeterproeven met zwaardere grondsoorten (klei en leem) met een grondlaag
ter dikte vanruim een halven meter kan volstaan, endatmenbijeen grondlaag van
1 m ongetwijfeld op betrouwbare uitkomsten mag rekenen.
Bij grondsoorten met eengeringere capillaire opstijging van hetwater (zandgronden) zaleenlaag terdikte van 50cmzeker voldoende zijn.
Is de doorlatendheid van den grond in de lysimeters te Rothamsted sedert
1883 constant gebleven, ofvindt ernog voortdurend verandering vande doorlatendheid plaats ?
Op blz. 58 e.v. wees ikerreeds op, d a t inde eerste 12jaren n ahet in werking
stellen der lysimeters de jaarlijksche hoeveelheid drainwater is toegenomen,
de verdamping dusis afgenomen. Vanaf 1883 treden blijkens de grafiek geen
eenzijdige afwijkingen meer openmen krijgt dusdenindruk, d a t verdamping
en doorlatendheid v a n den grond sedert constant zijn gebleven.
T A B E L 18

Veranderingen in de verhouding waarin de 3 lysimeters water verdampen bij
beschouwing van 7-jarige perioden
(Changes in the proportion between

the evaporation of the 3 lysimeters in 7 year periods
since 1871
Verdamping
(Evaporation)

L 20

L 40

Regenval
(Rainfall)
in m m
L 60

Aantal jaren m e t R
(Number of years
with B)
> 800 m m

< 625 m m

%

%

/o

1871—1874

90,2

91,2

100

2778

1

1

1871—1877
1878—1884
1885—1891
1892—1898
1899—1905

94,5
95,6
99,7
103,7
105,6

90,5
91,0
92,8
96,7
100,6

100
100
100
100
100

5389
5657
5039
4769
4843

4
4
2
0
1

1
1
1
1
2

1906—1912
1913—1919
1920—1926
1927—1933

99,7
98,5
99,3
105,2

98,2
95,3
93,9
92,9

100
100
100
100

5344
5669
5016
4886

2
3
1
1

0
0
1
1

R U S S E L L (63 blz. 29) heeft echter uit de door M I L L E R (53) gepubliceerde

cijfers gemeend te moeten afleiden d a ter wel eenbepaalde verandering in den
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grond van de lysimeters plaats grijpt. Hij wijst n.1. op een regelmatige wijziging
van de verhouding waarin de 3 lysimeters water verdampen (R—D). Inplaats
van de door RUSSELL in tabel 2 zijner publicatie vermelde cijfers geef ik hier
liever, om vroeger reeds genoemde redenen, de cijfers, welke betrekking
hebben op kalenderjaren, ofschoon de bezwaren tegen proefjaren van 1 September—31 Augustus voor een groot deel wegvallen, indien men 7-jarige
perioden beschouwt. H e t beeld d a t de cijfers in de tabel van R U S S E L L vertoonen, stemt trouwens geheel overeen met dat, hetwelk tabel 18 ons laat zien.
RUSSELL meent, dat de cijfers in de tabel (die tot 1905) beslist wijzen op een
regelmatige verandering in de verhouding waarin de 3 lysimeters door de verdamping water verliezen: de verdamping zou bij L 20 regelmatig toenemen.
L 40 zou een zelfde gedrag vertoonen maar 14 jaar achteraan komen. Hij
achtte de voorspelling zeker, d a t n a enkele jaren L 40 méér water zou verliezen
door verdamping van L 60, een voorspelling, welke in 1933, dus 28 jaar later
nog geenszins in vervulling is gegaan.
RUSSELL trachtte dit vermeende verschijnsel als volgt te verklaren.
De regen spoelt de fijnste deeltjes naar beneden; bij groenland wordt dit
transport tegengewerkt door de aardwormen, in bouwland door de grondbewerking. Maar in de lysimeters vindt noch het eene noch het andere plaats 1 ),
zoodat de uitspoeling van fijne deeltjes ongehinderd voortgang heeft 2)
De grond wordt dus doorlatender voor lucht en waterdamp en de verdamping — RUSSELL wijst er met nadruk op, d a t deze ook in het inwendige van
den grond plaats heeft, overal waar de lucht doordringt — neemt dus toe;
de grond wordt droger en als er regen komt k a n er meer water worden vastgehouden er zal dus minder water doorloopen 3 ). Uit den aard der zaak zal
deze verandering volgens RUSSELL eerder optreden bij L 20 dan bij L 60.
Ook de oxydatie van de organische stof in den grond werkt volgens hem
in dezelfde richting. Dit proces gaat steeds voort en er vormen zich dus steeds
meer holten, waardoor lucht kan circuleeren en waaruit waterdamp door
diffusie kan verdwijnen.
Ook al moge de theorie van RUSSELL omtrent de toename van de luchtcapaciteit van den grond door uitspoeling der fijnste deeltjes, alsmede die
omtrent de inwendige verdamping uit den grond juist zijn, hetgeen ik meen te
J
) Waarom zouden de wormen de bedoelde verplaatsing wèl in grasland doch niet
in de lysimeters uitvoeren ? Of zijn de regenwormen, die aanvankelijk niet in de lysimetere
ontbraken, bij gebrek aan begroeiing verdwenen? Zie met betrekking tot de laatste
vraag de mededeeling van Dr. K E E N in het Aanhangsel sub 3.
2
) Inderdaad treedt, vooral bij sterken regenval, troebel water uit. Zie Aanhangsel
sub 6.
3
) Dit vasthouden van het water heeft over een langere periode beschouwd geen
invloed. Het gaat er slechts om, of er meer water in den grond verdampt.
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moeten betwijfelen, de regelmatige stijging der verdamping van L 20 en L 40
ten opzichte van die van L 60 welke hierdoor verklaard zou moeten worden
blijkt zich na 1905 in het geheel niet voort te zetten, zooals de door mij berekende cijfers voor de 7-jarige perioden na 1905 leeren. De door RUSSELL
aangenomen geregelde toename tot 1905 was, althans vanaf 1883 tijdelijk en
hing misschien ten deele samen met den regenval in de 7-jarige perioden vóór
1905, zooals de cijfers in tabel 18 voor den totalen regenval in de achtereenvolgende perioden en de cijfers voor het aantal jaren met een hoogen en met
een lagen regenval in iedere periode doen vermoeden. Ook uit de tabellen 16
en 17bleek eenigeinvloed van den regenval opdeverhouding der verdampingrcijfers voor de 3 lysimeters.
Een beter inzicht in het verloop der verdamping bij de 3 lysimeters vanaf
1871 krijgt men door de verdampingscijfers in een grafiek te vereenigen. De
grafische voorstelling van de jaarlijksche verdampingscijfers is tengevolge van
de sprongen van jaar op jaar echter weinig overzichtelijk. Ik heb daarom
in figuur 11 de gemiddelde cijfers voor perioden van 10 genomen, met dien
verstande dat elke periode telkens één jaar verspringt, dus 1871—1880,
1872—1881 enz.
Figuur 11
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In de figuur valt in de eerste plaats op, dat vanaf de periode 1871—1880
tot en met de periode 1879—1888 een geregelde en vrij sterke daling der verdamping optreedt. Hier komt dushetreedsopblz.58e.v. besproken afwijkende
gedrag der lysimeters in de jaren 1871 tot omstreeks 1883 zeer duidelijk naar
(83) A 83

84

voren. Na dien tijd golven de lijnen eenigermate, terwijl er een geringe neiging
tot dalen schijnt te bestaan, die van 1883tot 1934ongeveer op 10mm geschat
kan worden bij een gemiddelde verdamping van 343 mm. De doorlatendheid
van den grond zou dus sedert 1883 iets zijn toegenomen 1 ).
Het beloop der 3lijnen doet zien, dat de gemiddelde verdamping van L 40
voor 10-jarige perioden steeds onder die der beide andere lysimeters blijft.
Aanvankelijk is het verschil tusschen L 40 en L 60 vrij groot; langzamerhand
wordt dit kleiner en in de periode 1902—1911 is de verdamping bij beide
lysimeters gelijk; daarna neemt het verschil weer toe.
De lijnen voor L 20 en L 60 slingeren zich om elkaar. Van 1871—1880 tot
1884—1893 verdampt L 60 meer dan L 20; daarna is tot 1904—1913 het omgekeerde het geval, waarna de verhouding nogmaals omkeert, hetgeen in de
periode 1918—1927 ten derde male gebeurt.
Een invloed van den regenval (eveneens gemiddelden voor de 10-jarigen
perioden) opde absolute verdamping blijkt uit degrafiek niet. Wat den invloed
van den regenval op de onderlinge verhouding der verdamping der afzonderlijke lysimeters betreft, zoo rijst de vraag, of in perioden met hoogen regenval
L 60 meer verdampt dan L 20, terwijl bij lagen regenval het omgekeerde het
gevalis.Dit zoudusongeveer indezelfde richting wijzen alsdecijfers intabel 16
Het belangrijkste is mijns inziens echter, dat uit deze grafiek duidelijk
aan den dag treedt, dat de doorlatendheid na het overgaan van den grond
van den geregeld bebouwden in den onbebouwden toestand, belangrijk is
toegenomen en dat zij daarna vrij stabiel isgeworden met een geringe neiging
tot verdere stijging. Bij de gemiddelde lijn voor de 3 lysimeters komt één en
ander nog iets duidelijker naar voren (figuurt 12).
Dit schijnt in strijd met de opvatting, dat de doorlatendheid van klei- en
leemhoudende gronden in hoofdzaak berust op de in den grond gevormde
wortelkanaaltjes, tenzij op deze lysimeters de onkruiden gelegenheid krijgen
den grond flink te doorwortelen 2) of een actieve wormenpopulatie voor de
vorming van watergangen zorgt 3 ).
Maar in ieder geval wijst het sterk toenemen der doorlatendheid in de
eerste jaren erop, dat naast wortelkanalen en wormgangen, bij dezen grond ook
grootere of kleinere krimpscheuren en spleten voor de doorlatendheid van
beteekenis zijn, terwijl deze dan door de meerdere gelegenheid tot uitdrogen
en scheuren tengevolge van de afsnijding van de grondblokken van een ondergrond, in afmetingen en aantal zijn toegenomen, in de eerste jaren snel en vervolgens nog langzaam.
!)
2

Zie ook KOSHAL (37a,

118).

) Dit is blijkens de mededeeling van Dr. K E E N wel buitengesloten (zie Aanhangsel
sub 2).
3
) Zie Aanhangsel sub 3.
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Het proces waarbij de fijnere deeltjes in het in den grond wegzakkende
water gesuspenseerd worden omvervolgens inholten enkanaaltjes in den grond
afgezet te worden (verslempen), waardoor de doorlatendheid afneemt, schijnt
dus in dezen grond niet op te treden 1), of de gevolgen van dit proces (afname
Figuur 12
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der doorlatendheid) worden door devorming van steedsnieuwe krimpscheurenen spleten (of van wormgangen) volkomen opgeheven. Nader onderzoek van
hetgeen er in den grond in deze richting gebeurt, verdient aanbeveling.
De sedert 1870 te Kothamsted verzamelde gegevens stellen ons in staat
de betrekking tusschen den regenval en de door de lysimeters geproduceerde
hoeveelheden drainwater in jaren en reeksen van jaren met zeer wisselenden
regenval te leeren kennen. Voortzetting dezer proeven op dezelfde wijze kan
ons in deze richting niet veel nieuws meer leeren.
De vraagis dus gerechtvaardigd, of erthans geenaanleiding bestaat het onderzoekmet 2 van de 3 lysimeters met bebouwden grondvoorttezetten, tenzij men er
de voorkeur aan mocht geven in de onmiddellijke omgeving en op dezelfde wijze
daarvooreen paar nieuwe lysimeters in te richten. In het laatste geval zou het
aanbeveling verdienen deze nieuwe lysimeters ook eerst een paar jaar onbebouwd te laten.
J
) Uit de mededeeling ban Dr. K E E N (Aanhangsel sub 6 en 3) zou afgeleid kunnen
worden, d a t geen verstopping van kanaaltjes door kleideelen plaats vindt, of dat deze
\ r erstoppingen bij zwaren regenval weer worden opgeruimd.
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Gegevens omtrent de waterhuishouding in geregeld bebouwden grond zijn
landbouwkundig ongetwijfeld van grootere beteekenis, terwijl ook de kennis
van de samenstelling van het uit den bebouwden grond wegzakkende water
voorlandbouwkundige vraagstukken van meerbelangisdan dievan drainwater
uit onbebouwden grond. Wemogen echter dankbaar zijn, dat men te Rothamsted deze oude proeven steeds met zooveel zorg heeft voortgezet, terwijl er
toch weltijden zullen zijn geweest, waarin de belangstelling voor dit onderzoek
zeer verflauwd was.
§ 2. D E LYSIMETEEONDERZOEKINGEN AAN HET EIJKSLANDBOUWPEOEFSTATION
TE

GKONINGEN'

In § 3 van het eerste hoofdstuk blz. 33 is de inrichting der lysimeters
uitvoerig beschreven. Zij werden, zooals uit de medegedeelde analyses blijkt,
gevuld met een goeden doch niet te zwaren zavelgrond. De keuze werd met
opzet op deze grondsoort gevestigd, om onafhankelijk te zijn van de uit den
aard der zaak grillige scheurvorming en van het loslaten van den grond van
de wanden, waarmede men bij zwaardere gronden in droge tijden te maken
heeft, verschijnselen welke de doorlatendheid en de samenstelling van het
drainwater op onberekenbare wijze kunnen beinvloeden. Aan dezen eisch
voldoet de grond volkomen.
Op blz. 37 werd medegedeeld, dat de toestand van den grond den eersten
tijd na het invullen niet normaal was, daar de doorlatendheid veel te wenschen
overliet, zeer waarschijnlijk tengevolge van het nog niet doorworteld zijn van
den grond en het ontbreken van wormgangen. Omtrent dit verschijnsel zou
ik hier nog een enkele opmerking willen maken.
Indien men de groote dichtheid van den grond zou willen verklaren door
een te dichte pakking der gronddeeltjes, ontstaan bij het laagsgewijs invullen
van den fijn verkruimelden drogen grond onder toevoeging van water en voortdurend aanstampen, dan zou ik willen doen opmerken, dat de ongeroerde
grond onder de bouwvoor, die in dunne laagjes uit het water werd afgezet,
toch zeker wel de dichtst mogelijke pakking zal vertoonen. En bovendien, op
welke wijze is er dan in den lysimetergrond onder de bouwvoor een minder
dichte pakking ontstaan, welke een goede doorlatendheid tengevolge had?
Ongelijkheid van de door de afzonderlijke bakken afgegeven hoeveelheden
drainwater
Ondanks de keuze van de grondsoort en de voorzorgen, welke genomen
werden om een gelijke wijze van vullen der 8 bakken te waarborgen, blijkt de
doorlatendheid van den grond in de 8 bakken verschillend te zijn. Zelfs over
een tijdsruimte van 15 jaren vereffenen deze verschillen zich niet: er zijn
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bakken, welke over een langer tijdsverloop een grootere, andere die een geringere
doorlatendheid vertoonen dan degemiddelde, zooals tabel 19duidelijk a a n t o o n t .
TABEL 19
De door de afzonderlijke

lysimeters

te Groningen afgegeven hoeveelheden drainwater

in

% van het gemiddelde voor de 8 bakken
of the separate draingauges calculated as percentages on the average drainage from the
8 gauges)
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Voor de afzonderlijke jaargetijden (Figures for the separate seasons)
1 9 1 8 — 19 — 1932—33
Gem.regenval
(Maen
rainfall)
190
154
142
231

Herfst (Automn)
Winter (Winter)
Lente (Spring) .
Zomer (Summer)

21,3
65,0
31,4
3,9
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96
99
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110
107
109

110
107
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105

97
99
101
95

97
94
94
98

101
101
102
102

104
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107
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96
86
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I n 3 jaren; grond onbebouwd (3 year period; uncropped soil)
R
D %
vanR
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Zoowel bij beschouwing der jaarcijfers als bij beschouwing der cijfers voor
de afzonderlijke seizoenen, blijken de bakken 2 en 3 een debiet te hebben, dat
niet onbelangrijk boven het gemiddelde voor de acht bakken ligt. Bak 8 geeft
gemiddeld de kleinste hoeveelheid water af; hij bleef in de periode 1 September 1919 tot 1September 1933 niet minder dan 8,5 % bij het gemiddelde ten
achter.
In de 3 jaren, dat de bakken onbebouwd bleven, vertoonen de gemiddelde
cijfers groote overeenkomst met die van de voorafgaande 15-jarige periode;
bij 2, 3 en 6 ligt het debiet weer boven het gemiddelde, hoewel de onderlinge
verhouding iets anders is. Het debiet van 8 bereikt nu bijna het gemiddelde.
Uit de cijfers in tabel 19 blijkt, dat er in de jaren met lagen regenval grootere verschillen tusschen de lysimeters optreden dan in jaren met hoogen
regenval.
Tabel 20 geeft een overzicht van de onderlinge verhouding voor jaren met
een gering, middelbaar en groot drainwaterdebiet.
TABEL 20

Debiet der lysimeters in procenten van het gemiddeldein jaren met gering,
middelbaar en groot drainwaterdebiet
(Drainage from the draingauges at Groningen calculated as percentages on the average
drainage from the S gauges in years with low, medium and high drainage)
Aantal
jaren

(Num-

1

2

3

4

5

6

7

8

ber of
years)
5
5
5

Drainage < 100 m m
100-250 „
> 250 „

97,2
95,6
100,1

130,8
107,2
105,9

145,6
100,7
103,8

108,8
94,0
99,8

62,6
103,4
95,2

94,8
102,4
101,2

89,7
100,5
101,2

70,6
96,1
92,7

15

1918/19—1932/33. .

98,2

109,1

107,3

98,6

94,7

101,0

99,7

91,5

Dat de procentcijfers in jaren met lagen regenval en dus met een gering
debiet onderling meer verschillen dan in jaren met hoogen regenval ligt voor
de hand, maar waarom in die jaren de cijfers voor de bakken 2 en 3 steeds
sterk naar boven, die voor bak 8 steeds sterk naar beneden afwijken, is niet
zoo dadelijk in te zien. Gaat men echter na, in welke volgorde de bakken na
een tijd van rust weer gingen loopen, dan blijkt, dat deze volgorde bij beschouwing van het gemiddelde voor 14 rustperioden tusschen Augustus 1920 en
Januari 1934 bijna volkomen overeenstemt met die der debietcijfers voor
1918/19—1932/33. Het water zakt in de bakken 8 en 5 volgens de bedoelde
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waarnemingen het langzaamst, in debakken 3en 2het snelst in dengrond weg.
En hoe langzamer het water wegzakt, des te meer water kan er door verdamping verloren gaan.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten der bedoelde
waarnemingen; het verband tusschen drainwaterdebiet en percolatiesnelheid
komt duidelijk naar voren.
Volgnummer bij het gaan loopen
der bakken na een rustperiode
Bak

1
2
3
4
5
6
7
8

I

II

III

IV

l1)
4
6

2
4
2
4

1
2

1
3
3
2
1
3
1

—

—

5
1
1
2
2
1
1
1

.—
—

—
2

—
—

V

VI

2

—
—
3
5
1

2
2
3
4
1

VII VIII

1
1

—
2
1
1
1
7

1

—
1
1
7

—
—
4

Som der
Volgproorde
ducten

61
38
35
63
90
57
64
96

4
2
1
5
7
3
6
8

Debiet in
% v. h.
Volggemiddelde orde
1918-33

98
109
107
99
95
101
100
92

Aanvankelijk werd de oorzaak van het verschil in debiet in andere
richting gezocht. Verschil in oppervlakte der lysimeters was daarbij uitgesloten, omdat daarmede bij de berekening der debietcijfers rekening werd
gehouden.
In de eerste plaats werd gedacht aan de mogelijkheid, dat de bakken niet
allen evenveel regenwater zouden opvangen, althans bij krachtigen wind, als
er kans bestaat, dat zich luchtwervelingen vormen boven de installatie, die
zich 85 cm boven den beganen grond verheft. Het onderzoek, ingesteld om
daaromtrent zekerheid te krijgen werd reeds opblz.44vermeld. Dit onderzoek
wees uit, zooals we reeds gezien hebben, dat niet alleen alle bakken evenveel
regenwater opvangen, maar dat die hoeveelheid ook volkomen overeenstemtmet
het door den regenmeter aangegeven regencijier.
Detweede mogelijkheid waaraan gedacht werd was deze,dat enkele bakken
lek zouden zijn, in de eerste plaats n°. 8 en 5. Op blz. 35 werd medegedeeld,
dat het in 1933ingestelde onderzoek leerde, dat men ten aanzien van lekkage
volkomen gerust kon zijn.
*) Deze cijfers geven aan, hoeveel maal de betreffende bak na een periode van
stilstand het eerste (I), het tweede (II) enz. ging loopen. Lysimeter 8 begon dus éénmaal
als n°. 4, 5 en 6, zevenmaal als n°. 7 en viermaal als n°. 8 (laatste) te loopen. Vermenigvuldigt men voor iederen bak de volgnummers met het aantal malen, dat dit volgnummer
verkregen werd en telt men deze producten op, dan krijgt men getallen welke de gemiddelde volgorde aangeven waarin de bakken gingen loopen. Deze cijfers liggen tusschen
14 x 1 = 14 en 14 x 8 = 112.
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Een derde mogelijkheid zou zijn, dat de opbrengsten der afzonderlijke
lysimeters ongelijk waren en derhalve de verdamping door bemiddeling der
gewassen ook. Verschil in waterverdamping door de planten kon de oorzaak
niet zijn, aangezien de opbrengstverschillen tusschen de bakken daarvoor te
klein waren en deze bovendien niet steeds in dezelfde richting gingen als de
geconstateerde debietverschillen. Zoo lag de opbrengst van bak 8 van 1919—•
1932 gemiddeld wel een paar procent boven het gemiddelde (103,3 %), maar
bij bak 5, die relatief ook weinig drainwater afgeeft, lag de opbrengst beneden
het gemiddelde (97,9 %).Bak 7bracht gemiddeld 96,9 % van het gemiddelde
op en zou dus minder dan de gemiddelde hoeveelheid water verdampt en meer
dan de gemiddelde hoeveelheid drainwater afgegeven moeten hebben, hetgeen
niet het geval is.
Er blijft dus geen andere mogelijkheid over dan die, welke boven reeds
genoemd werd en wel deze, dat de primaire oorzaak gelegen is in een verschil
in de doorlatendheid van den grond in de bakken.
Dat niet verschil in verdamping, doch verschil in doorlatendheid de primaire oorzaak is, volgt mijns insziens ook uit het feit dat de verschillen in
debiet in de cijfers voor de afzonderlijke jaargetijden op dezelfde wijze en in
dezelfde mate optreden. Ook de cijfers voor den onbebouwden grond wijzen in
dezelfde richting (zie tabel 19).
Het is moeilijk aan te nemen, dat dit een gevolg zou zijn, van meer of
minder stijf invullen van den grond in de bakken, gezien de wijze waarop het
invullen plaats vond en bovendien zouden verschillen, mochten zij oorspronkelijkelijk al bestaan hebben, na verloop van meerdere jaren toch moeten
verdwijnen, aangenomen dat de doorlatendheid in hoofdzaak berust op de
wortelkanaaltjes in den grond.
Zou de verklaring mogelijk hierin gezocht moeten worden, dat de bakken
5 en 8 toevallig een kleinere wormenpopulatie herbergen en dientengevolge
minder wormgangen bezitten? De grond n.1., waarmede de bakken gevuld
werden, was aan de lucht volkomen uigedroogd en daarna gezeefd; wormen
waren daarin dus aanvankelijk niet aanwezig. Deze zullen er vanuit den grond
in den rand en in de randbakken, ingekropen zijn. Het is dus niet ondenkbaar
dat niet alle bakken even sterk bevolkt zijn.
Dat de wormgangen in dezen grond wijd zijn en diep gaan, bleek bij de
ontgraving van bak 8 aan de buitenzijde in 1933 voor het onderzoek naar de
aanwezigheid van lekkage, Ongetwijfeld zullen deze gangen een groote rol
spelen bij het snel naar de diepte afvoeren van het op den grond gevallen
regenwater.
Uitgaande van deze gedachte werden begin November 1933 in de bakken
5 en 8 regenwormen gebracht en wel 7 in iederen bak. De invloed van dezen
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maatregel is nog niet duidelijk te zien. Wel werd in de periode 1933—1936
door 8 een grootere hoeveelheid drainwater afgegeven, n.1. 99 % van het
gemiddelde, maar bij bak 5 was dit percentage slechts 94 % tegen 95 % in de
periode 1918—1933 (zie tabel 19).
We kunnen dus nog niet zeggen, dat deze kwestie geheel is opgehelderd en
het onderzoek naar de oorzaak dezer verschillen dient dus voortgezet te
worden.
De geconstateerde, zich door de jaren heen handhavende verschillen in de
Moorlatendheid van den grond in de 8lysimeters, was na de groote zorg, welke
aan de vulling besteed werd, wel een minder aangename verrassing, maar de
verschillen zijn niet zoo groot, dat zij de waarde van het lysimeterapparaat
voor de bestudeering der beoogde vraagstukken verminderen. Zij hebben zelfs
het voordeel,dat zijnogeensextra deaandacht vestigen ophet wezen der doorlatendheid van den grond en op enkele andere punten, welke bij lysimeteronderzoekingen van belang zijn.
Ten onrechte zou men er een wapen tegen lysimeters in het algemeen aan
kunnen ontleenen; daarvoor zijn de verschillen te klein. Volgens lysimeter 2
zou de verdamping over de jaren 1918—1933 bij een regenval van 717 mm
505 mm, volgens lysimeter 8 539 mm zijn geweest. Dit is een nauwkeurigheid,
welke ver uitgaat boven die, welke hydrologen en waterbouwkundigen bij
hunne schattingen der verdamping bereiken.
Betrekking tusschen regenvalen hoeveelheid drainwater in de periode 1918—•
1933 bij bebouwden en in de periode 1934—1936 bij onbebouwden grond
Tabel 21 vermeldt voor de geheele jaren en voor de seizoenen afzonderlijk
de drainage, uitgedrukt in procenten van R in de periode 1918—1933.
In deze 15-jarige periode werd derhalve 27,1 % van den regenval als drainwater opgevangen (gemiddeld voor alle bakken), zoodat 72,9 % verdampte.
Te Rothamsted (tabel 8) bedroeg de drainage van 1883—1934 bij een gemiddelden regenval van 722,6 mm 52,6 %. Het zooveel lagere cijfer te Groningen
is geheel te verklaren uit het aanzienlijke waterverbruik door de gewassen,
terwijl de lysimeters te Rothamsted nimmer eenig gewas droegen.
Nu sedert September 1933 de Groninger lysimeters onbebouwd bleven,
is ook bij deze het debiet sterk gestegen; in de 3-jarige periode 1934—1936
(1 Jan.—31 Dec.) werd van den totalen regenval (2232 mm) 54,2% alsdrainwater opgevangen, dus ongeveer hetzelfde percentage als te Rothamsted
(zie tabel 19).
De jaarregenval was in deze 3-jarige periode gemiddeld 744 mm; hiervan
werd 403 mm als drainwater opgevangen (gemiddeld cijfer voor de 8 bakken),
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zoodat er jaarlijks 341 ram uit den grond verdampte, terwijl t e Rothamsted
in de periode 1883—1934 de gemiddelde verdamping voor de 3 lysimeters
343 m m per jaar bedroeg (tabel 8).
TABEL 21

Betrekking tusschen regenval en drainwater
Groningen 1918—1933
Relation between rainfall and drainage (cropped soil)

Regenval 'Rainfall)
1 Sept.—
31 Aug.

mm

Gemiddeld . .
(Mean)
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645
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230
171
54
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201
159
216
205
328
161
282
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131
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146
84

136
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277
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10,4
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0
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Ondanks het groote verschil in grondsoort — het verschil in klimaat is
niet groot — stemmen deze verdampingscijfers merkwaardig overeen. Ook de
uitkomsten van meerdere andere onderzoekingen wijzen erop, zooals we later
zullen zien, d a t de verdamping bij d e meeste grondsoorten, onder klimatologisch niet t e veel afwijkende omstandigheden, vrijwel dezelfde is x ).
Ook als men de verdamping in de vier jaargetijden t e Groningen en t e
Rothamsted met elkaar vergelijkt, blijkt er groote overeenstemming t e bestaan,
zooals tabel 22 ons doet zien.
x

)

Zie ook v. SEBLHOKST
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T A B E L 22

Verdamping bij onbebouwden grond in de vier jaargetijden te
Groningen en te Sothamsted
Evaporation from uncropped soil in the four seasons at Groningen and at Rothamsted
Groningen 1934—1936
Sandy clay soil

Rothamsted 1883—1934
Heavy loam soil

Regenval
(Rainfall)

Verdamping
(Evaporation)

Regenval
(Rainfall)

Verdamping
(Evaporation)

mm
181
137
188
238

mm
16
97
137
91

mm
182
155
183
203

mm
28
93
135
87

744

341

723

343

Beschouwt men de jaarcijfers voor de drainage in tabel 21 dan ziet men,
datzevanjaar tot jaar sterkschommelen:hetlaagstecijfer is4,6 %,het hoogste
46,1 %. De verschillen vereffenen zich min of meer indien men niet de afzonderlijke jaren, doch meerjarige periodenbeschouwt. Reeds bij 3-jarige perioden
zijn de verschillen sterk ingekrompen; zoo loopt bij de 5 driejarige perioden,
waarin men de periode 1918—1933kan verdeelen, de hoeveelheid drainwater,
uitgedrukt in procenten van R, nog maar uiteen van 20,7 tot 37,6 %.
In de jaargetijden zijn de verschillen van jaar tot jaar nog grooter, zooals
begrijpelijk is.In de lente is het debiet nog het regelmatigst, vooral doordat in
de lente in het algemeen niet die groote verschillen in den watervoorraad in
den grond zullen optreden als in de andere seizoenen.
In de wintermaanden werd slechts in 1921—22 na den zeer drogen zomer
geen drainwater afgevoerd; in meerdere jaren nadert de drainage den regenval.
In één jaar (1923—24) overschreed de hoeveelheid drainwater den regenval,
hetgeen een gevolg moet zijn van afvloeien van drainwater in December,
afkomstig van op het einde van November gevallen regen.
Tabel 22a geeft de gemiddelde maandcijfers voor R, D en E in de jaren
1918—1933.
Ten aanzien van de verdampingscijfers in deze tabel zij er nogmaals aan
herinnerd, dat men hier te doen heeft met cijfers voor de schijnbare verdamping.
Decijfers voordewareverdamping zulleninhetvoorjaar hooger (afname watervoorraad in den grond) in het najaar lager (toename watervoorraad in den
grond) zijn, dan in de tabel. De groote sprong van December naar Januari
wijst er vermoedelijk op, dat bij bebouwden grond alsregel eerst in den loop
der maand December de grond weer geheel met water verzadigd wordt.
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TABEL 22 A

Maandelijlcscheregenval, drainage en verdamping
Groningen 1919—1933
Average monthly rainfall, drainage and evaporation Groningen 1919—1933

Maand

Regenval
(R)

Drainage
(D)

Verdamping
(E)
mm

Januari .
Februari .
Maart . .
April . .
Mei . . .
Juni . . .
Juli . . .
Augustus .
September
October .
November
December
Jaar . . .

D in %
van B

7o

55,8
40,0
33,7
53,3
55,1
52,1
91,8
86,9
67,6
69,7
52,7
58,7

47,1
26,9
18,5
12,7
13,4
3,4
3,1
2,4
5,1
15,3
20,2
26,4

8,7
13,1
15,2
40,6
41,7
48,7
88,7
84,5
62,5
54,4
32,5
32,3

67,3
54,9
23,8
24,3
6,5
3,4
2,8
7,5
22,0
38,3
45,0

717,4

194,5

522,9

27,1

84,4

Bij de bespreking der te Rothamsted verkregen resultaten werd er reeds
opgewezen (blz.56),dat dedatum 1September alsbeginvan een waarnemingsjaar bij lysimeteronderzoekingen ongunstig gekozen is. Nog meer dan bij onbebouwden grond zal bij bebouwden grond op 1 September de watervoorraad
in den grond van jaar tot jaar kunnen verschillen, omdat bij het eene gewas
reeds lang voor dien datum de groei en derhalve de verdamping is afgeloopen,
terwijl bij een ander gewas de verdamping op 1September nog in vollen gang
is (rogge tegenover bieten.)
Bij de bebouwde lysimeters te Groningen is de keuze van 1 September als
begin van het proefjaar dus wel zeer ongelukkig geweest.
Verplaatst men het begin der waarnemingsjaren naar de wintermaanden,
dan zijn deverschillen in het watergehalte van den grond alsregelveel geringer
geworden en krijgt men derhalve een juister beeld van de betrekking tusschen
II, D en E.
Als beginpunt kiest men het beste 1Februari, aangezien er tusschen 1918
en 1934nog 3jaren waren, waarin in December, en 2jaren waarin in Januari
nog geen drainwater werd afgevoerd. De cijfers voor de waarnemingsjaren
1 Februari—21 Januari zijn opgenomen in tabel 23.
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TABEL 23

Regenval, drainwater en verdamping bij de lysimeters te Groningenover
1919—1934. Jaren van 1 Februari—31 Januari
Rainfall, drainage and evaporation; averages for S draingauges at Groningen.
Periods 1 February—31 January (Cropped soil)
D
(Drainage)
Jaren
( Years)
1 Febr.—
31 J a n .

E
(Evaporation)

mm

in %
vanR

mm

in %
v. h.
gemiddelde
over
19191934 1 )

R
mm

1919—1920
1920—1921
1921—1922
1922—1923
1923—1924

727
664
448
686
761

231
144
25
155
325

31,8
21,7
5,6
22,6
42,7

496
520
423
531
436

95,7
100,3
81,6
102,5
84,1

1924—1925
1925—1926

626
819

79
240

12,6
29,3

547
579

105,5
111,7

1926—1927

738

140

19,0

598

115,4

1927—1928
1928—1929
1929—1930
1930—1931
1931—1932
1932—1933
1933—1934

819
644
593
856
833
749
651

364
119
54
364
285
212
102

44,4
18,5
9,1
42,5
34,2
28,3
15,7

455
525
539
492
548
537
549

87,8
101,3
104,0
94,9
105,7
103,6
105,9

Gemiddeld .
(Mean)

707,6

189,2 26,7

518

100

Stands ardafwijking .
(Stand ard deviation)

50

Verbouwde gewassen
(Cultivated crops)

Aardappelen (Potatoes)
Haver (Oats)
W. tarwe (W. wheat)
Erwten (Peas)
Voederbieten (Fodderbeets)
Z. tarwe (S. wheat)
Vlas -f klaver (Flax
+ dover)
Roode klaver (Red
clover)
Aardappelen (Potatoes)
Haver (Oats)
Mosterd (Mustard)
Erwten (Peas)
Z. tarwe (S. wheat)
Haver (Oats)
Aardappelen (Potatoes)

Gemiddelde
opbrengst
aan droge stof
in gr. per m 2
(Yield of dry
matter in
grams p. m2)

632 2)
968
1492
543
1408 2)
1187
1201
1735
633 2 )
1224
690
637
1437
1067

—

9,6

Zet men deze cijfers voor R en D tegen elkaar uit, dan treedt een veel
geringere spreiding op dan bij keuze der perioden 1September—31 Augustus.
De punten groepeeren zich over het algemeen vrij dicht om de berekende lijn
door het middelpunt (figuur 13).Deze lijn maakt met den absis een hoek van
45°20', terwijl zij dezen op 521 mm snijdt; de verdamping is dus praktisch
gesproken onafhankelijk van den regenval.
a

) Calculated as percentages on the average evaporation for period 1919) Loof inbegrepen (Leafs included).

2

-1934.
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De formule voor de drainage luidt:
D = (R —521) tg45°20' = 1,01 R —526
en de formule voor de verdamping:
E = 526—0,01 R.
Figuur 13
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In 3 jarenisdeafwijking van delijn,welkehet gemiddelde verband tusschen
R en D weergeeft, belangrijker!
Dit zijn de volgende jaren:
1921—22: de hoeveelheid drainwater is grooter dan met den regenval zou
overeenkomen; feitelijk zou er bij 448 mm regen geen drainwater gevormd
moeten zijn. In Januari 1921viel er echter zeer veel regen en een deel hiervan
trad inde eerste maand van devolgende periode 1921—22(Februari) als drainwater uit.
1926—27: de hoeveelheid drainwater is kleiner dan met den regenval
overeenkomt. Vermoedelijk wordt dit vooral veroorzaakt door de groote verdamping tengevolge van het weelderige klavergewas (zie hooge opbrengst
aan droge stof in tabel 23), ook reeds in het voorafgaande najaar.
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1923—24: de hoeveelheid drainwater is grooter dan met den regenval
correspondeert.
In het bijzonder zou ik nog de aandacht willen vestigen op de cijfers voor
de verdamping in tabel 23.Het zal wel eenige verwondering wekken, dat deze
cijfers, een paar uitzonderingen daargelaten, van jaar tot jaar eigenlijk weinig
verschillen, ondanks verschil in gewassen en ondanks verschil in regenval.
Het duidelijkste ziet men dit, als men de cijfers in de tweede kolom beschouwt, die de jaarlijksche verdamping aangeven in procenten van de gemiddelde verdamping over 1919—1934. Tevens is de standaardafwijking voor
de jaarlijksche verdamping S aangegeven; deze is 50 mm of 9,6 %.
Vergelijkt men deze verdampingscijfers met die in tabel 19,waar de proefjaren loopen van 1 September tot 31 Augustus, dan blijkt, dat daar de jaarlijksche schommelingen in de verdamping, juister gezegd in de schijnbare
verdamping, veel grooter zijn, hetgeen ook blijkt uit de meer dan tweemaal
zoo groote waarde voor de standaardafwijking n.1. 20,2 % inplaats van 9,6 %.
Dit bewijst voldoende, dat de keuze om de proefperioden van 1 Februari—
31 Januari te laten loopen juist is geweest en dat zoodoende de waarde voor
de ware verdamping veel dichter benaderd wordt, al zal ook op 1 Februari
niet alle jaren het watergehalte van den grond in de lysimeters hetzelfde zijn
en zal men dus tot op zekere hoogte nog van „schijnbare verdamping" moeten
spreken.Absolute juiste verdampingscijfers zijn slechts met weegbarelysimeters
te verkrijgen.
T A B E L 24

Drainwater en verdamping bij begroeidenen onbegroeidengrond in de
4 jaargetijden te Groningen
(Drainage and evaporation from cropped (1918—33) and uncropped (1934—36) soil
the four seasons.
Draingauges—Groningen)
Drainage
in m m

Begroeid
(Cropped)

.
Herfst (Automn)
Winter (Winter)
.
Lente (Spring) . .
Zomer (Summer)
.

.
.
.
.

Verdamping
(Evaporation)
m mm

Drainage
in % v. B

Onbegroeid Begroeid
(Un(Cropped)
cropped)

Onbegroeid Begroeid
. (Un(Cropped)
cropped)

Onbegroeid
(Uncropped)

mm

mm

/o

/o

mm

mm

41
100
46
9

147
165
40
51

21,3
65,0
31,4
3,9

62
91
30
27

149
54
97
222

91
16
97
137
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In Tabel 24 zijn naast elkaar geplaatst de hoeveelheden drainwater, welke
gemiddeld per seizoen uit den bebouwden en uit den onbebouwden grond
werden opgevangen; eveneens zijn vermeld de verdampingscijfers voor den
bebouwden en onbebouwden grond.
In delentemaanden (Maart—Mei)werd in beidegevallen ongeveer evenveel
drainwater afgegeven; de verdampingscijfers zijn voor den onbebouwden en
bebouwden grond gelijk. Hieruit volgt, dat begin Maart bij den bebouwden
grond door den najaar- en winterregen het door het gewas verbruikte water
de meeste jaren geheel is aangevuld en de toestand gelijk is geworden aan die
bij den onbebouwden grond. De verdamping van de in 1921 verbouwden
wintertarwe zal weinig gewicht in de schaal gelegd hebben, de roode klaver,
gezaaid onder vlas in 1925, mogelijk iets meer, doch gerekend over een 15jarige periode zal de invloed daarvan ook wel gering zijn.
In de overige jaargetijden is de schijnbare verdamping bij den begroeiden
grond aanmerkelijk grooter dan bij den onbegroeiden grond, de hoeveelheid
drainwater derhalve aanmerkelijk kleiner. In herfst en winter zal bij den bebouwden grond de verdamping slechts schijnbaar grooter zijn dan bij den onbebouwden grond.
De lysimeterproeven aan het Rijkslandbouwproefstation te Groningen met
begroeidengrond hebben dus over een 15-jarige periode de volgenderesultaten
opgeleverd.
Gemiddeldwerd per jaar (1 Februari—31Januari) bij eengemidelden regenval van 708mm, 190 mm drainwater opgevangen of rond 27 % van denregenval.
De jaarlijksche verdamping uit den grond (direct en indirect door de
gewassen) bedroeggemiddeld 518 mm met een standaardafwijking van 50 mm
( = 9,6%).
In de 3-jarige periode 1934—36, waarin de grond in de lysimeters niet bebouwd werd, bedroeg de hoeveelheiddrainwater per jaar gemiddeld 403 mm of
54 % van den regenval,die gemiddeldper jaar 744 mm bedroeg. Er verdampte
dus per jaar gemiddeld 341 mm.
Dezelaatste cijfers voor drainage en verdamping stemmen overeen met die,
welke te Rothamsted als jaargemiddelden in de periode 1883—1934, eveneens
bij onbebouwden grond gevonden werden.
Slechts in de lentemaanden Maart—Mei is de toestand ten opzichte van
drainage en verdamping in bebouwden grond dezelfde als in grond, welke geen
gewassen draagt; in de overige jaargetijden is de uit bebouwden grond opgevangen hoeveelheid drainwater aanmerkelijk kleiner.
We zullen later zien, dat de verdamping uit bebouwden grond grootendeels op rekening der gewassen gesteld moet worden.
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Invloed van den aard der N-bemesting op de drainage
Op biz. 41 werd medegedeeld, dat vanaf 1923 de bakken twee aan twee
de stikstof in eenverschillenden vorm ontvingen. In tabel 19is bij iederen bak
de N-bemesting aangegeven.
De reeds besproken onderlinge verschillen tusschen de lysimeters ten aanzien van het drainwaterdebiet, diezichreeds openbaarden vóór in 1923verschil
werd gebracht in de N-bemesting, en de jaarlijksche schommelingen in de
onderlinge verhouding der debietcijfers, maken het onmogelijk om den invloed
der N-bemestingen op het debiet over een zooklein tijdsverloop vast te stellen.
Invloed der N-meststof op de doorlatendheid van den grond is zeker te
verwachten: men denke slechts aan de peptiseerende werking eener NaN03bemesting, die zich, speciaal bij kalkarme zavelgronden, openbaart door het
slempig worden van den grond. Bij NaN03-bemesting is dus verstopping van
de waterkanaaltjes, door het in den grond wegzakken van met kleideeltjes
bezwangerd water, te verwachten.
De peptiseerende werking eener NaN03-bemesting opkleigrond werd verder
proefondervindelijk aangetoond door KBÜGER (38) en later ook door mij,
voor een zavelgrond met nog 0,8 % CaC03 (50).
Dat er onder invloed eener NaN03-bemesting op het veld inderdaad transport van fijnere kleideeltjes naar beneden plaatskan grijpen ,volgtuit demededeeling van HALL (32blz. 296),dat ophet Broadbalk proefveld te Rothamsted,
als de drainbuizen onder de met NaN03-bemeste veldjes beginnen te loopen,
steeds zwak troebel water wordt afgegeven, terwijl het water van de met
ammoniumzouten bemeste veldjes steeds kristal helder is. Men meent zelfs
afname van het kleigehalte bij den steeds met NaN03-bemesten grond geconstateerd te hebben. Aanvankelijk liep de buis onder het onbemeste veldje
vaker dan onderhet NaN03-veldje, maarsedertzooveelvan hetfijnste materiaal
is uitgespoeld, loopen de drains onder de NaN0-3-veldjes vaker.
Men bedenke, dat deze door HALL in 1917 medegedeelde verandering in
den grond onder invloed der bemesting vermoedelijk eerst in den loop van een
halve eeuw aan den dag is getreden. De afzonderlijke strooken van het Broadbalk-proefveld werden n.1. reeds vanaf 1852 jaar op jaar steeds met dezelfde
zouten bemest.
Een dergelijk transport der kleideeltjes onder invloed der NaN0-3bemesting,
dat tot uitspoeling van kleideeltjes leidt, is naar mijn meening in afzienbaren
tijd bij de Groninger lysimeters niet te verwachten, gezien het nog hooge
kalkgehalte van den grond. Eenige verplaatsing in den bouwvoor is misschien
niet geheel uitgesloten, maar deze moet gering zijn, daar van verslemping
nog zelden iets te bespeuren is, en zij wordt in ieder geval door de grondbe(99) A 99
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werking steeds weer teniet gedaan. Van uitspoeling v a n kleideeltjes is echter
geen sprake : het drainwater is steeds volkomen helder, behalve in den eersten
tijd na het in gang zetten der proef. De toen optredende troebeling werd echter
niet veroorzaakt door gesuspendeerde klei doch door afscheiding van ijzer
tengevolge van de in den nog slecht doorlatenden grond optredende reductieverschijnselen.
§ 3. V E R D E R E

LYSIMETERONDERZOEKINGEN

I N VERBAND MET D E

WATER-

HUISHOUDING IN DEN GROND

De waarnemingen met begroeide lysimeters van D I C K I N S O N — E V A N S en van
GREAVES

I n 1835 stelde J . DICKINSON, in navolging van DALTON bij Hemel Hem'pstead (ten N.O. van Londen) in Hertfordshire een lysimeter op, bestaande uit
een plaatijzeren cilindervormigen bak met geperforeerden bodem, waaronder
zich een ontvanger voor het drainwater bevond. De diameter bedroeg 30 cm,
de diepte 90 cm. Deze lysimeter was in den grond ingegraven; het water, dat
zich onder in den bak verzamelde, werd door een buis naar een lager gesteld
reservoir geleid, waar het gemeten werd. I n de nabijheid was een regenmeter
opgesteld.
De lysimeter werd gevuld met grond uit de omgeving, „a sandy gravelly
loam"; de grond in en om den lysimeter was met gras begroeid.
DICKINSON was een papierfabrikant, die meerdere door waterkracht gedreven papiermolens aan het riviertje de Colne bezat. H e t was voor hem van
groot belang om in staat t e zijn de waterkracht t e kunnen berekenen, waarover
hij in de verschillende tijden des jaars kon beschikken.
I n 1843 gebruikte DICKINSON de gegevens, welke hij reeds verzameld had,
om aan t e toonen, d a t het plan om Londen t e voorzien met water uit de vallei
der Colne op een mislukking moest uitloopen, aangezien van het regenwater
een veel grooter gedeelte verdampte dan algemeen verondersteld werd (14)
en d a t zelfs van 1 April—30 September vrijwel geen regenwater t o t voeding
der bronnen bijdroeg.
Later zijn deze waarnemingen door J O H N EVANS, lid der zelfde papierfirma,
voortgezet tot het jaar 1875.Tabel 25 geeft de uitkomsten dezer waarnemingen
over de jaren 1836—74 (kalenderjaren); deze gegevens zijn ontleend aan tabellen
voorkomende in de publicaties 15blz. 150, 20 blz. 221—223 en 21 blz. 209—211.
I n p l a a t s van de cijfers t e betrekken op jaren, loopende v a n 1 September—•
31 Augustus, vermeld ik weer, om de meergenoemde reden, de cijfers voor de
kalenderjaren.
H e t tijdvak 1836—74 is verdeeld in twee perioden n.1.1836—53en 1854—74
o m d a t de cijfers over het algemeen voor beide perioden vrij sterk van elkaar
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afwijken, zooals ook blijkt uit de gemiddelden voor beide perioden. Zoo is
de verdamping in de eerste periode aanmerkelijk lager dan in de tweede periode.
Dit verschil houdt blijkbaar verband met het feit, d a t EVANS, vermoedelijk
in September 1853,den lysimeter van DICKINSON verving door twee verbeterde
lysimeters met een grooteren diameter (46 cm inplaats van 30 cm) doch m e t
dezelfde diepte. Waarin de verbetering overigens bestond, deelt EVANS jammer
genoeg niet mede. Eén dezer lysimeters werd weer gevuld m e t bovengrond uit
de omgeving (hierop hebben de cijfers in tabel 25 betrekking), de andere m e t
een brokkeligen krijtbodem (uit den ondergrond) *). Beide lysimeters waren
met gras begroeid (20, blz. 225).
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Zet men voor de periode 1854—74 het jaarlijks debiet af tegen den regenval
dan groepeeren, zooals figuur 14 laat zien, de p u n t e n zich over het algemeen
redelijk goed om de berekende rechte lijn, welke het verband tusschen regenval
en drainage aangeeft; de spreiding is echter grooter dan voor de waarnemingen
te R o t h a m s t e d (figuur 5) en voor die t e Groningen (figuur 13).
E r bestaat echter nog een belangrijker verschil en wel dit, d a t de hoek
welke de lijn m e t den absis m a a k t in dit geval slechts 26° is, terwijl deze hoek
1
) De lysimeter, gevuld met krijt uit den ondergrond, gaf in de periode 1855—56 —
1874—75 per jaar ongeveer 100 m m meer drainwater, dan de lysimeter met bouwkruingrond gevuld. Over de oorzaken van dit verschil laat EVANS zich niet uit, maar men
mag wel aannemen, dat dit het gevolg is van de grootere doorlatendheid en van de
geringere watercapaciteit van den brokkeligen krijtgrond en misschien ook van een
minder weelderigen grasgroei.
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in figuur 5 43° en in figuur 13 45° bedraagt. Hieruit volgt, dat terwijl bij de
lysimeterste Groningen en te Rothamsteddeverdampingvrijwel onafhankelijk
van den regenval is, deze bij den lysimeter van DICKINSON—EVANS vrij sterk
toeneemt met den regenval, zooals ook blijkt als men de verdamping tegen den
regenval uitzet.
TABEL 25

Lysimeterwaarnemingen van J. DICKINSON en J. EVANS te
Nash Mills, Hertfordshire
Draingauge-observations by Dickinson and Evans
Jaar
(Year)
1Jan.—
31Dec.

1836.
1837.
1938.
1839.
1840.
1841.
1842.
1843.
1844.
1845.
1846.
1847.
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1853.
Gemiddeld
(Mean)

R

D

E

mm

mm

mm

787
536
588
795
545
815
671
672
599
623
674
589
754
626
521
563
1045
723

448
177
218
379
208
360
299
206
245
140
261
105
330
39
72
181
372
110

339
359
370
416
337
455
372
466
354
483
413
484
424
587
449
382
673
613

674

231
= 34,2%
vanR

443

Jaar
(Year)
1Jan.—
31Dec.

R

D

E

mm

mm

mm

1854.
1855.
1856.
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.
1862.
1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.
1869.
1870.
1871.
1872.
1873.
1874.

464
658
676
715
521
829
869
538
697
578
431
768
767
656
694
703
550
597
922
609
549

36
138
188
189
82
117
308
182
205
85
73
181
197
98
121
148
111
35
287
142
70

428
520
488
525
439
712
561
357
492
493
358
587
570
559
573
555
439
562
634
467
479

Gemidde d
(Mean)

657

143
=21,7%
vanR

514

De rechte lijn, welke men door deze punten kan trekken, snijdt den absis
onder een hoek van 31°40' (zie figuur 15) en op 176,7 mm links van het kruispunt der assen.
De vraag rijst, of deze toeneming van de verdamping met den regenval
geen gevolg is van de begroeiing van den grond met gras. De grasbedekking
zou hierin in tweeërlei richting een rol gespeeld kunnen hebben. In de eerste
plaats is het mogelijk, dat de grasgroeisterkafhankelijk wasvan den regenval,
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n.1. bij ruimen regenval aanmerkelijk beter was dan bij geringen regenval,
hetgeen uitdenaard derzaak meteengrootere verdampinggepaard moet zijn
gegaan.
Figuur 15
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In de tweede plaats zal bij een dichtere bezetting met langer gras meer
regenwater op en tusschen het 'gras blijven hangen en vandaar verdampen.
Het is dus niet buitengesloten, dat in hetalgemeen bijgrasland deverdamping in meerdere mate afhankelijk zal zijn van den regenval dan bij
onbebouwden grond of bij grond beteeld met akkerbouwgewassen.
De betrekking tusschen drainage en regenval wordt weergegeven door
de formule:
D = (R — x0) tg«.
Aangezien bij de waarnemingen van EVANS X0 = 366 mm en a = 26° 6'

wordt de formule:
D = (R — 366)0,49 = 0,49 R — 179 mm
(103) A 103
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Voor de verdamping vindt men,daar xu = — 176,6 m m en a = 31°40':
E = (R + 177)0,62 = 0,62 R + 110 m m *)
I n tabel 25 en de bijbehoorende grafiek (figuur 14)is uitgegaan v a n de
kalenderjaren. Neemt menin plaats daarvan de perioden 1 April—31 Maart
d a n is de spreiding bij de grafische voorstelling weliets doch slechts weinig
minder. Ook deverdamping isdan, zijh e took niet veel, regelmatiger, hetgeen
blijkt uitdew a tkleinere S-waarde (zie tabel 26), eneengevolg moet zijn v a n
geringere verschillen in d e nwatervoorraad in dengrond op 1 April in vergelijking m e t die op 1 J a n u a r i .
Opgemerkt zij nog,d a t de jaarlijksche schommelingen in de verdamping
bij dewaarnemingen v a nEVANS vrij w a thooger zijn d a nbijdiet e Groningen
in 'de jaren 1919—1934, waarbij S 9,6 % was(tabel 23). Ook t e R o t h a m s t e d
is de verdamping regelmatiger aangezien S daar 8,8% is. (tabel 10.)
I n de periode 1836—1853 wasde verdamping nogonregelmatiger, zooals
de S-waarden intabel 26 uitwijzen. Ook indeze periode schommelt de verdamping iets minder als men de jaren 1 April—31 Maart beschouwt.
Verder blijkt u i ttabel 26 d a thoek aindeeerste periode der waarnemingen
grooter was d a ninde tweede periode, hetgeen zeggen wil, d a tde verdamping
van 1836—1853 inmindere m a t e afhankelijk was van den regenval dan daarna.
TABEL 26
Gemiddelde cijfers voor regenval, drainwater en verdamping volgens de
waarnemingen

van D I C K I N S O N en E V A N S

(Averages for rainfall, drainage and evaporation. Draingauge-observations
and Evans
D

R
( Years)

a

mm

mm

in %
v. R

1836—1853
1 Jan.—31 Deo
1 Apr.—31 Mrt. . . . .

674
667

231
225

34,2
33,8

1854—1874
1 Jan.—31 Dec
1 Apr.—31 Mrt

657
656

143
145

21,7
22,1

by

Dickinson
E

XQ

mm

mm

S in
mm

S in
/o

40° 8'
37°34'

400
374

443
442

97
89

21,9
20,1

26° 6'
31°21'

366
418

514
511

86
72

16,6
14,0

H e t verschil tusschen de perioden 1836—1853 en 1854—1874, dusde verschillen in deresultaten verkregen m e tdenlysimeter v a n DICKINSON en dien
1
) De formule voor de verdamping kan men ook afleiden uit die voor de drainage
daar E = R — D . Menvindt dan E = 0,51R + 179.Volgens deze formule vindt men
bij den gemiddelden regenval (657 mm) een verdamping van 514 mm., terwijl volgens
de andere formule 517 m m gevonden wordt.
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v a n E V A N S , is mogelijk t e wijten aan het t e los invullen van den grond in den

lysimeter door eerstgenoemde en dientengevolge het zich langzamerhand
samenpakken v a n den grond. Beschouwt men n.1. 3-jarige perioden (zie tabel
25) dan vertoonen de cijfers voor de verdamping in de eerste periode een duidelijke stijging, het geen in de tweede periode niet het geval is. H e t is dus mogelijk
d a t de doorlatendheid is afgenomen.
TABEL 27
Drainage en verdamping volgens de waarnemingen van C H . GREAVES

teLea Bridge (Hertfordshire)
Drainage and evaporation by draingauge-observations by Ch. Greaves
Grond met gras
(Soil with grass)

Jaar
(Year)

R

1 Jan.—31 Dec.

1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873

D

E

mm

mm

mm

mm

mm

851
724
445
628
605
727
607
705
827
600
675
502
404
743
805
697
592
624
518
612
944
604

289
140
32
69
123
212
89
188
273
145
217
95
97
283
320
131
181
204
184
157
305
103

562
584
413
559
481
515
518
518
554
455
458
407
307
460
485
566
411
419
335
455
639
501

596
416
538
417
321
707
714
569
513
562
475
510
763
511

231
185
137
85
83
36
91
127
79
62
43
102
181
93

T>

1852—1873

. . .

656

174 »)
= 26,6 %

482 *

1855—1873

. . .

654

178
= 27,2 %

476

1860—1873

. . .

653

193
= 29,5 %

461

1

Zand, onbegroeid
(Sand, uncropped)

) Percentage van regenval. (Percentage of

E

Verdamping
vrije wateroppervlak
(Evaporation
from free
•watersurface)

535
635
440
464
473
511
478
510
684
484
518
497
582
518

* S = 81 m m
of 16,8 %
(Standard
deviation)
544
= 83,2 %

110

524
= 80,1 %

rainfall).
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H e t is echter ook mogelijk, d a t de grasbedekking in de eerste periode
langzamerhand beter is geworden, waardoor de verdamping steeg.
GBEAVES (31) stelde in 1851 t e Lea Bridge in het dal v a n de Lea (Hertfordshire) een lysimeter en een regenmeter in den grond op. De oppervlakte
bedroeg 91 cm. in het vierkant; de lysimeter was 91 cm, de regenmeter 30,5 cm
diep. De lysimeter werd niet m e t natuurlijken grond gevuld doch m e t een
mengsel v a n „soft earth with loam, gravel and sand, all well mixed u p beforehand and trodden i n " . De bedoeling was blijkbaar om den gemiddelden
grond uit Hertfordshire n a t e bootsen. Ook deze onderzoeker zaaide gras in,
d a t n u en dan werd afgesneden.
GBEAVES vermeldt, d a t eenmaal de grond uit den lysimeter werd gehaald
en opnieuw werd ingevuld; wanneer en waarom dit gebeurde, deelt hij echter
niet mede.
I n 1860 werd een gelijke lysimeter gevuld m e t zand en onbegroeid gelaten
met de bedoeling de maximale percolatie te leeren kennen. Vanaf 1859 bepaalde hij ook de verdamping van het vrije wateroppervlak in een bak m e t
een oppervlakte van een vierkant3 yard en 12inch diep, drijvende in een rustig
gedeelte van stroomend water.
GBEAVES komt t o t de conclusie, d a t de verdamping van jaar t o t jaar betrekkelijk weinig schommelt; zelden wordt het bedrag van 25inches ( = 635 mm)
overschreden of daalt de verdamping onder 17inches (432 m m ) . De verdamping
van het vrije watervlak schommelt van jaar t o t jaar nog minder.
Een en ander volgt uit de gegevens in tabel 27. Voor de verdamping
uit den m e t gras begroeiden grond in de periode 1852—1873 v i n d t men een
S-waarde van 16,8 % ,dus gelijk aan die bij de waarnemingen van E V A N S ,
doch grooter dan voor de bebouwde lysimeters te Groningen. Voor de verdamping van het vrije watervlak is de S-waarde in dezelfde jaren inderdaad
wat kleiner n.1. 12,9 % .
I n figuur 16 zijn de jaarcijfers voor de drainage bij den grond begroeid met
gras uitgezet tegen den regenval. De berekende lijn m a a k t een hoek van 29°1 8 '
met den absis, zoodat ook hier weer de verdamping toeneemt met den regenval.
De formule voor de drainage is dus:
D = (R — 346) 0,56 = 0,56 R — 194
Deze formule geeft uitkomsten welke niet veel verschillen van die, verkregen m e t de formule, welke afgeleid werd uit de lysimeterwaarnemingen
van EVANS (blz. 103); bij een regenval van 400 m m vindt men 13 m m , bij
een regenval van 700 m m 34 m m meer drainwater.
Uit bovenstaande formule voor het drainwater volgt deze formule voor de
verdamping
^
E = ^
R +
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De verdamping ishier watkleiner, hetdebiet derhalve watgrooter dan bij
den lysimeter van DICKINSON-EVANS; over de 22-jarige periode wordt gemiddeld 26,6% van het regenwater als drainwater afgevoerd.
Figuur16
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Bij het onbegroeide zand ishet debiet uit denaard der zaak zeerveel grooter
n.1. 83,2% van R.
Bij denbegroeiden grond schijnt in 1861 eenduidelijke daling in de verdamping opte treden; de vraag rijst, of dit mogelijk verband houdt met het
opnieuw vullen van den lysimeter, waarvan in het verslag melding wordt
gemaakt.
De verdamping vanhetvrije wateroppervlak iswel hooger doch niet veel
hooger dan die van den begroeiden grond (524tegen 461 mm).
Bespreking van de belangrijkste deroverigelysimeterwaarnemingen
De overige lysimeteronderzoekingen waarbij aandacht werd geschonken
aan debetrekking tusschen regenval endrainage, zijn intabel 28 samengevat.
Volledigheidshalve zijn tevens de uitkomsten der reeds besproken onderzoekingen vermeld.
Ik hebmij beperkt tot deonderzoekingen instrekenwaar de klimatologische
omstandigheden niet alteveel van dieinons land verschillen. Want gegevens,
(107) A107
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verzameld in een gebied waar regenval, regenverdeeling en de t e m p e r a t u u r
in de verschillende tijden des jaars belangrijk van die bij ons afwijken, kunnen
bezwaarlijk dienen om n a te gaan, in hoeverre de uitkomsten van onze lysimeterproeven ook buiten de enge grenzen der proefomstandigheden (grondsoort, inrichting der lysimeters, klimaat) geldigheid hebben. Zou men bijvoorbeeld in het feit d a t OOLLISON en W A L K E R (5, blz. 11) in Florida bij hunne
bebouwde lysimeters vonden, d a t in de jaren 1912—1915 per jaar gemiddeld
26 % van den regenval als drainwater afvloeide, een bevestiging willen zien
van de Groninger uitkomsten, dan zou dit zeker niet gerechtvaardigd zijn.
De regenval was bij deze proeven belangrijk hooger dan in ons land; deze
overschreed de 1100 m m en bereikte in één der proefjaren zelfs 1524 m m .
Ook de verdamping was veel hooger dan bij ons (518 mm) n.1. 742—922 m m
en in het jaar met den hoogen regenval zelfs 1245 m m . Bij deze proeven
werd de grond dus m e t een 1%-maal grootere hoeveelheid water doorspoeld
Ook de waarnemingen aan het Proefstation t e Geneva N.Y. (COLLISON
en MENSCRTNG lit. n°. 4) kunnen niet ter vergelijking m e t die t e Groningen
omtrent de betrekking tusschan R , D en E verricht, dienst doen. Niet alleen
was te Geneva R van 1915—1926 gemiddeld 900 m m , maar bovendien vloeide
er in J a n u a r i en Februari tengevolge v a n strengen vorst meestal weinig drainwater af. Verder is de regenval in J u n i er zeer hoog n.1. 106 m m tegen 52 m m
te Groningen, hetgeen een zeer sterke verdamping van omstreeks 700 m m per
jaar tengevolge heeft.
Waarnemingen

met onbegroeide lysimeters

De cijfers in tabel 28 welke op onbegroeiden grond betrekking hebben, zijn
tusschen haakjes geplaatst; zij vertoonen groote verschillen.
H e t hooge cijfer door GEEAVES voor het drainwater gevonden (83,2 %
van R), en het lage cijfer voor de verdamping (110 mm), moet toegeschreven
worden aan het vullen van den lysimeter m e t grof zand, hetgeen hij opzettelijk
deed, omdat hij de maximale hoeveelheid drainwater wilde leeren kennen.
H e t laagste cijfer voor de drainage (32 % van 531 m m regenval) werd
gevonden door DEMOLON en BASTISSE te Versailles. Hierbij dient men t e
bedenken, d a t deze lysimeter gevuld werd met een leemgrond en d a t de grond
na invulling niet bebouwd werd. Mede gezien onze ervaring te Groningen
(blz. 37) moet men veronderstellen, d a t deze grond, waarin wortelkanaaltjes
dus ten eenen male ontbraken, het water zeer moeilijk doorliet. De kalkarmoede
van dezen grond heeft mogelijk nog tot verstopping van aanwezige of gevormde
kanaaltjes bijgedragen, De grond moet dus langer n a t zijn gebleven, hetgeen
de verdamping bevorderde.
V O N SEELHOEST n a m daarom bij zijne proeven de voorzorg om alle lysi(108) A 108
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meters, ook die, welke onbebouwd zouden blijven, na het invullen te bebouwen
met blauwe lupine terwijl hij tevens enkele regenwormen in den grond bracht
„um dem Boden in dem Kästen möglichst natürliche Strukturverhältnisse
zu geben." (66, blz. 277).
Bij de weegbare lysimeters aan het Kaiser Wilhelm-Institut te Bromberg
van welke E. KRÜGER melding maakt, was ook telkens één, doch niet steeds
•dezelfde lysimeter onbegroeid. De lysimeter waarop het cijfer in de tabel 28
betrekking heeft, was, voor zoover uit de publicatie is na te gaan, minstens
één jaar tevoren met haver bebouwd geweest.
Bij deze proeven behoeven we ons, in tegenstelling met de meeste andere
lysimeteronderzoekingen, niet tevreden te stellen met de vage aanduiding,
dat de bakken gevuld werden met een „zeer grofzandigen humusarmen zandgrond", welke aanduiding trouwens in dit geval ondersteund wordt door de
mededeeling, dat in 1909 de haver in de lysimeters, aan welke naast het
regenwater geen water werd toegevoegd, steeds meer in ontwikkeling achterbleef, waaruit volgt, dat de watercapaciteit van den grond welheel gering was.
KRÜGER deelt n.1.demechanische samenstelling van het zand mede (40,blz. 156
Deze was als volgt:

Afslibbaar
< 50 n . .
50—100 ii .
100—200 „ .
200—500 „ .
500—1000 p
> 1 mm . .

Bovengrond
0—35 cm

Ondergrond
35-—120 om

/o
4,8
1,8
4,5
21,0
46,5
19,4
2,0

/o
2,2
0,1
1,4
11,3
47,6
33,9
3,8

Naar onzen maatstaf is dit dus inderdaad een zeer grofkorrelige zandgrond.
Bij dezen lysimeter trad echter niet de natuurlijke verdamping van den
onbebouwden grond op, omdat, zooals in dezelfde publicatie wordt medegedeeld, op den onbebouwden lysimeter achtereenvolgens roosters gelegd
werden, „derart, dass seine Beschattung und Lüftung derjenigen der übrigen
bestellten Gefässe nach Möglichkeit gleich kam. Man kann also annehmen,
dass die Verdunstung dieses Gefässes der Bodenverdunstung zwischen den
Haferpflanzen der übrigen ungefähr gleich war, wenn beide Gefässe gleichen
Wassergehalt haben". 1)
J
) De bedoeling van K B Ü G E B was, op deze wijze te weten t e komen, hoeveel water
er bij den begroeiden grond direct uit den grond verdampte, om deze hoeveelheid af te
kunnen trekken van de totale verdamping en zoodoende te komen tot de door het gewas
verdampte hoeveelheid water. Of hij hierin geslaagd is, moet betwijfeld worden.
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TABEL 28

Overzicht van de uitkomsten i
(Summary
N a a m van den
onderzoeker
(Name of the
investigator)

Plaats
(Place)

of the results of the n

Inrichting van de lysimeters, grondsoort enz.
(Construction of the lysimeters, character of the soil etc..

Ingegraven vertind ijzeren cilinder, diam. 25 cm., diep
90 cm. Bodem gesloten, voorzien van afvoerpijpen vo'
drainwater en voor water d a t op den grond blijft staa
Onderin enkele cm. grind en zand; daarop: „good fre:
soil". Na lste jaar begroeid met gras.

DALTON

MAURICE

Genève

Weegbare ijzeren cilinder, diepte 33 cm, oppervlakte ve
moedelijk 4—5 dm 2 . Vermoedelijk onbegroeid.

DE GASPABIN

Orange
Z. Frankrijk

Ongeveer als die van MAUBICE. Grondsoort? Vermoedeli
onbegroeid.

DICKINSON

Nash Mills
(Herts.)

Ingegraven ijzeren cilinder, diam. 30 cm, diepte 90 ei
Geperforeerde bodem met ontvanger voor drainwat(
Zandige, grindhoudende leem. Begroeid met gras.

EVANS

Id.

Voortzettingen der waarnemingen van DICKINSON. Diai
nieuwe lysimeter 46 cm.

GBEAVES

Lea Bridge
(Herts.)

Ingegraven bak van leiplaten, oppervlakte 0,84 m 2 , dief
91 cm. Grondsoort: mengsel van fijnaarde, leem, gri:
en zand; ingetrapt en met graszoden bedekt.
Idem, doch gevuld met grof zand en onbegroeid.

L A W E S , G I L B E B T en.
WABINGTON

Rothamsted

Ommuurde grondblokken in de natuurlijke ligging, rusten
op roosters. Oppervlakte 4 m 2 , dikte 20, 40 en 60 in<
Zware leem, kalkarm. Onbegroeid.

DE

Seheveningen

Lysimeters in de duinen bij Seheveningen. Oppervlakte 2r
diepte 1,50 m. Tot 10 cm onder de oppervlakte inj
graven. Vulling: 1 m duinzand rustende op rivierzar
daaronder schelpen, daarna grind. Spaarzaam begroe

Göttingen

Weegbare lysimeters; oppervlakte 1 m 2 , diepte 1,33
Onbebouwd.
Heidezand
Leemgrond (Leinetal).

Bromberg
(K.W. Institut)

Lysimeters met baksteenen wanden, bekleed met haï
tegels. Bodem: ijzeren plaat met gaten 0,5 cm. 5 groi
soorten in 2 of 3 lagen ingevuld, bebouwd en beme
Grond uit:
Lojewo: laagveen.
Pentkowo: leemig zand (1 % humus) met leemig zs
en mergel in ondergrond.

BEUYN

VON

SEELHOEST

GEBLACH

De cijfers in deze kolom verwijzen naar de bladzijden dezer publicatie waar de betreff
(The figures in this column refer to the pages of this publication, where the investiga
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ngrijkste lysimeter-onderzoekingen
>rtant draingauge-observations)

R

Literatuurlijst
(References)

roefjaren
xperimenü years)

mm

D in
% v. R

E

96—1798

825

25,0

639

)6en 1797

(653)

(38,5)

(402)

mm

Zie
biz. *)
(See
page)

6

24, 52

I n de tabel van DE GASPAKIN

komen veel fouten voor, de
cijfers zijn dus minder betrouwbaar.

!1en 1822

(722)

(26,7)

(529)

24

36—1853

674

34,2

443

14, 15

100

54—1874

657

21,7

514

20, 21

100

52—1873

656

26,6

482

31

106

50—1873

653

(83,2)

(110)

0—heden

723

»5—1902

(52,6)i)

—
1

(343) )

44, 45

50

1

26

2

) De cijfers hebben betrekking
op de jaren 1883—1934 en zijn
gemiddelden voor de 3 lysimeters.

2

(59,6)

»5—1912
695

(49,7)2)
(43,6)

(350)
(392)

80

465
391

28

17—1918

547

15,0
28,6

) H e t abnormaal droge jaar
1911 schakelde v. S. uit. D e
invloed daarvan is echter gering, 1911mederekenende vindt
men resp. 48,7 % en 42,6 % .

28, 114

zoekingen besproken worden.
estion are discussed.
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N a a m van den
onderzoeker
(Name of the
investigator)

Plaats
(Place)

Inrichting van de lysimeters, grondsoort enz.
(Construction of the lysimeters, character of the soil etc

Bromberg: zand (2 % humus) met iets leem; geel zf
in ondergrond.
Mookeln: humusarm (1,1 %) zwak leemig zand i
zwakleemig zand in ondergrond.
Kaisersfelde: humusarme (1,2 %) gele zandige lec
grond met dito ondergrond.
E. KKÜGEK

Idem

Weegbare lysimeters; oppervlakte 1 m 2 , diepte 1,38
Zeer grofkorrelige humusarme zandgrond.
Onbebouwd.
Bebouwd met rogge; alleen regen.
Idem; regen + water tot 10 volume procenten
Idem; regen + water tot 12 volume procenten
Idem; regen + water tot 13 volume procenten

D E M O I O N en
BASTISSE

Versaille

Oppervlakte 1 m 2 , diepte 0,6 m. Ca-arme zandige leemgr
(limon des plateaux)
Onbebouwd
Bebouwd

MASCHHAUPT

Groningen

Betonwanden bekleed met harde zuurbestendige teg
Oppervlakte 0,9 m 2 , diepte 1,40 m. 1 m kalkrijke za'
grond, rustende op zand- en grindbed.
Bebouwd
Onbebouwd

Door deze proefinrichting zijn de cijfers, welke K R Ü G E R voor de drainage
vond (51 % in 1909 en 55 % in 1910), niet te vergelijken met die welke te
R o t h a m s t e d en te Groningen bij onbebouwden grond verkregen werden, al
stemmen de cijfers ook goed overeen. Zonder onderzoek ismoeilijk uit te maken,
welken invloed de beschaduwing van den grond door middel van roosters
heeft; eenerzijds zal de verdamping geremd worden, maar de bescherming
v a n het grondoppervlak tegen uitdrogen zal anderzijds de verdamping weer
bevorderen. H e t is niet buitengesloten, d a t er per slot van rekening over een
j a a r gerekend meer water verdampt en d a t zonder bedekking de hoeveelheid
drainwater meer dan 55 % van R zou hebben bedragen en meer t o t het door
G R E A V E S voor een grofzandigen grond gevonden bedrag (83 % ) zou zijn ge-

naderd.
Beschouwt men de verdampingscijfers voor onbebouwden grond, dan ziet
men in de eerste plaats, d a t ze lager zijn dan die voor bebouwden grond.
H e t laagste cijfer, 110 m m , werd door GREAVES gevonden voor een zeer
grofkorreligen zandgrond. L a a t men dit cijfer buiten beschouwing, dan ont(112) A 112
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'roefjaren
expérimental years)

R

E

D in
% v. R

mm

36,6

347

20,4

435

25,4

408

(55)
25
20 3 )
23 3)
21 3)

(343)
572

531

(32,0)
23,4

(361)
407

708
744

26,7
(54,2)

518
(341)

mm

Literatuurlijst
(References)

Zie
blz. *)
(See
page)

pt. 1909—
Lug. 1910
762

41

30, 109
3

) Percentage van regenval +
a. d. grond toegevoegd water.

(33—1935

119—1934
134—1936

11, 12, 13

108

33, 86
91

loopen de overige elkaar niet veel, zij liggen tusschen 343 en 392 mm terwijl
het gemiddelde 355 mm bedraagt. De geringe variatie in de verdampingscijfers is m.i. een aanwijzing, dat de verdamping over een geheeljaar gerekend
slechts weinig afhankelijk is van de grondsoort, indien men zeer grofkorrelige
humusarme zandgronden en misschien ook eigenlijke veengronden uitschakelt. x)
Waarnemingen met begroeide lysimeters
Ook bij de begroeide lysimeters loopen de cijfers voor de verdamping
over het algemeen niet veel uiteen; zij liggen met enkele uitzonderingen
tusschen 400 en 520 mm. In één geval (KBÜGBE) wordt de bovenste grens
met ongeveer 50 mm overschreden; dit cijfer heeft echter betrekking op waarnemingen, welke slechts gedurende een jaar verricht werden.
*) I n het bijzonder zij hier de aandacht gevestigd op het van 1905—1912 door
VON SEELHORST verrichte onderzoek naar de verdamping uit leemgrond en uit zandgrond (80).
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H e t cijfer van DALTON (639 mm) ligt nog aanmerkelijk hooger.
H e t laagste cijfer is d a t door GERLACH gevonden bij den grond uit Bromberg
(347 mm);aangezien men hier te doen heeft met den grofkorreligen zandgrond
van K R Ü G E R , waarvan ik de mechanische samenstelling vermeldde, is een sterke
remming der verdamping door uitdroging aan de oppervlakte bij droog weer
te verwachten, met als gevolg een laag jaarcijfer voor de verdamping. Verder
is het mogelijk, d a t de opbrengsten op dezen grond aan den lagen k a n t zijn en
het gewas speelt, zooals we nader zullen zien, bij de verdamping de hoofdrol.
Middelt men alle verdampingscijfers voor begroeiden grond, met uitzondering van de minder betrouwbare cijfers van MAURICE en de GASPARIN, alsmede
het slechts op één proefjaar betrekking hebbende cijfer van K R Ü G E R , dan vindt
men 460 m m per jaar.
De cijfers voor het drainwater in procenten van den regenval liggen over
het algemeen tusschen 20 en 30 % . Enkele cijfers vallen buiten deze grenzen.
Laag is het cijfer van GERLACH voor den veengrond uit Lojewo n.1. 15 % ,
hetgeen een gevolg is van de sterke verdamping, vooral veroorzaakt door de
hooge opbrengsten bij dezen lysimeter, maar misschien ook door een sterkere
directe verdamping uit den grond door een meer voortdurend vochtig blijven
van het grondoppervlak, tengevolge van een betere capillaire opstijging van
het water in dezen laagveengrond.
H e t hoogste cijfer 36,6 % ) treedt op bij den grond uit Bromberg, die een
tegenhanger vormt van den grond uit Lojewo en zich kenmerkt door een
extra laag verdampingscijfer, waarvan de oorzaken reeds genoemd werden.
De in tabel 28 vermelde gegevens omtrent de uitkomsten van lysimeterwaarnemingen in West- en Midden-Europa vertoonen in het algemeen, zoowel
voor begroeiden als voor een onbegroeiden grond, een zekere overeenstemming.
Bij begroeiden grond schommelt bij een gemiddelden regenval van ongeveer
675 m m de hoeveelheid drainwater om 25 % van den regenval, terwijl de
jaarlijksche verdamping gemiddeld 460 m m bedraagt.
Voor den onbebouwden grond zijn deze cijfers gemiddeld 50 % en 355 m m .
De waarde der afzonderlijke cijfers kan men in de meeste gevallen niet
voldoende beoordeelen, omdat de betreffende publicaties onvoldoende inlichten omtrent de omstandigheden waaronder en de wijze waarop de waarnemingen verricht werden. Ook zijn sommige waarnemingen niet lang genoeg
voortgezet om den invloed van enkele abnormale jaren op de gemiddelde
cijfers voldoende te elemineeren.
De vermelde cijfers steunen elkaar echter en met elkaar wijzen ze toch
voor West en Midden Europa naar de bovengenoemde gemiddelden.
Zooals we in de volgende paragraaf zullen zien, stemmen de bovengenoemde(114) A 114
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cijfers ook vrij goed overeen m e t de cijfers, welke bij de bepaling van den waterafvoer uit gedraineerde perceelen en uit geheele landstreken gevonden werden.
Desondanks blijven lysimeteronderzoekingen met enkele grondsoorten
van uiteenloopende geaardheid (zware klei, venige kleigrond, zeer zandrijke
gronden m e t groote verschillen in de mechanische samenstelling) gewenscht.
Door een preciese omschrijving en de publicatie van de daarvoor vereischte
cijfers zou een ieder in staat moeten zijn zich een juist beeld van de grondsoort te vormen.
Vermoedelijk zou blijken, zooals de medegedeelde cijfers doen verwachten,
d a t de grondsoort, uiterste daargelaten, weinig invloed op de verdamping
en dus, bij niet te groote verschillen in den regenval, ook weinig invloed op
de hoeveelheid drainwater heeft. E e n staving v a n dit vermoeden door opzettelijke proeven, blijft echter gewenscht.
Betrekkelijk kleine verschillen zijn ook te verwachten omdat de verdamping
v a n het op den grond gevallen regenwater voor het grootste deel plaats vindt
door de planten. Zooals we in een volgend hoofdstuk zullen zien, verdampen de
gewassen per kg geproduceerde droge stof rond 400 kg water, hetgeen voor
een goeden oogst neer k o m t op een verbruik van 300—400 m m water uit den
grond. Verschil in grondsoort zal dus slechts dan met een aanmerkelijk verschil
in verdamping gepaard gaan, indien de opbrengsten duidelijke verschillen
vertoonen.
Behalve aan verschil in grondsoort zal m e n a a n d a c h t moeten schenken
aan verschil in begroeiing waarbij dan de vraag naar de grootte van drainage
en verdamping bij grasland tegenover bouwland wel in de eerste plaats aandacht
verdient.
§ 4.

D R A I N W A T E R D E B I E T E N VERDAMPING B I J GROND I N D E N A T U U R L I J K E
LIGGING, AFGELEID U I T WAARNEMINGEN VERRICHT O P DRAINAGEP R O E F V E L D E N E N I N GROOTERE G E B I E D E N

Bij lysimeters waarin de grond op een zandgrindbed m e t vrijen waterafvoer rust, behoeft het regenwater slechts de grondlaag van b.v. 1 m dikte
in verticale richting te doorloopen om als drainwater uit te treden. Bij een
gedraineerd veld is de toestand anders: de drainbuizen liggen misschien ook
wel op dezelfde diepte, maar zij liggen b.v. 8 t o t 15 m uit elkaar.
Direct boven de drains heeft het regenwater ook slechts een grondlaag
van 1 m dikte te doorloopen om als drainwater af te vloeien. Doch aan weerszijden van de drains moet het grondwater zijdelings afstroomen; en de snelheid
waarmede dit geschiedt neemt af met de toeneming van den afstand tot de
drains. H e t grondwater k o m t dientengevolge tusschen de drains koepelvormig
in den grond te staan. De grond blijft dientengevolge in zijn geheel langer n a t
(115) A 115

116
dan dezelfde grond in een lysimeter, waardoor er meer gelegenheid tot verdamping aan deoppervlakteis,hetgeendeafvloeiing vanminderdrainwaterdan
bij den lysimeter tengevolge zou moeten hebben. Deze invloedzouzich sterker
moeten doen gelden naarmate dewaterbeweging in den grond langzamer is.
Men mag m.i. op grond van deze redeneering niet de conclusie trekken, dat
op het veld steeds minder drainwater gevormd zal worden dan in een lysimeter
met dezelfde grondsoort. Het staat naar mijne meening geenszins vast, dat
de verdamping te velde grooter is, omdat de grondwaterstand er doorgaans
hooger zalzijn dan in een absoluut gedraineerde lysimeter, daar de verdamping
vooral beheerscht wordt door de structuur van de bovenste grondlaag en den
vochtigheidsgraad daarvan. Wel mag men aannemen, dat het drainwater
te velde langzamer afvloeit, maar dat de hoeveelheid over een jaar gerekend
kleiner zal zijn dan bij lysimeters valt m.i. nog te betwijfelen.
Menbedenke bovendien, dat de verdamping uit dengrond voor het grootste
deel plaats vindt door de planten, de rechtstreeksche verdamping vanaf het
grondoppervlak sterk op den achtergrond treedt. Hiermede verliest de hoogere
grondwaterstand te velde, die bovendien vooral in het jaargetijde met de
geringste verdamping optreedt, een groot deel van zijn beteekenis voor de
verdamping.
De mededeelingen in de literatuur omtrent drainwatermetingen te velde,
zijn zeer spaarzaam. Het oudste onderzoek, waarvan ik melding vond gemaakt
is dat van E. RISLEE te Calèves bij Nyon in Zwitserland (60).
Het veld wasgroot 1,2 ha. De helling was zoogering, dat geen bovengrondsche afvloeiing kon plaats hebben. De drainbuizen lagen 1,20 m diep op
afstanden van 10 m. De ondergrond waarop de buizen lagen was zoo dicht,
dat RISLEE meende te mogen aannemen, dat al het regenwater, dat niet
verdampte, door de drains werd afgevoerd. Toevoer van water uit de omgeving
vond niet plaats.
Het perceel werd jaarlijks met 3 verschillende gewassen bebouwd; 1/20
van het perceel was verharde weg.
Eiken dag om 12 uur werd gemeten in hoeveel seconden een vat van 4,5
liter inhoud met drainwater volliep; aangenomen werd, dat inhet voorafgaande
etmaal het water met dezelfde snelheid afvloeide. Bij zware regens werd zoo
mogelijk een tweede meting verricht.
Deze waarnemingen heeft genoemde onderzoeker tien jaar lang voortgezet.
Voor het tijdvak 1867—1876 vond hij gemiddeld de volgende jaarcijfers (61):
regenval: 944 mm
drainwater: 251 mm = 26 % van de regenval
verdamping: 693 mm
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H e t cijfer voor de verdamping is belangrijk hooger d a n de t o t n utoe
vermelde cijfers. Maar ookderegenval is zeer hoog, zoodat de hooge waarde
voor verdamping en drainwaterdebiet niet onwaarschijnlijk geacht behoeven
t e worden. H e t cijfer voor E is zelfs volkomen in overeenstemming m e t de
formule, welke ik op blz. 104 afleidde uit de waarnemingen v a n E V A N S
E = 0,62 R + 110, volgens welke formule bij eenregenval v a n944 m m de
verdamping 695m m moet zijn.
Om van jaar t o tjaar juiste cijfers voor deverdamping t ekrijgen bepaalde
R I S L E R bij h e t begin der waarnemingen en verder a a nh e t einde v a n ieder
jaar h e t watergehalte v a ndengrond en bracht hij de gevonden verschillen
als correctie aanbij de cijfers voor de verdamping, gevonden door v a n den
regenval h e t gedurende h e t jaar afgevloeide drainwater af te trekken. Op
welke wijze hij de monsters voor de bepaling v a nh e t watergehalte v a n den
grond t o t op een diepte v a n 1,20 m n a m ,vermeldt hij helaas niet.
H e t drainageproefveld te Uithuizermeeden,

waarop H U D I G en W E L T v a n

1901—1910 waarnemingen deden, besprak ik reeds op blz. 15,waarbij ik
vooral dennadruk legde opde moeilijkheden, welke zich bij dergelijke waarnemingen t e velde voordoen.
De gemiddelde cijfers voor deze 10-jarige proef waren(34):
regenval: 665 m m
drainwater: 173m m 1 ) = 26 % v a n den regenval
verdamping: 492 m m .
O. FATJSEK (22) m a a k t melding v a n de velddrainproeven v a n Aa en
C. L . F E I L B E R G op een drainproefveld in Skovlunde, dicht bij Kopenhagen.
Grondsoort: zware leem m e tsterk leemigen kalkarmen ondergrond. Grootte
3,06 h a ; ronde ligging, grootste hoogteverschil 6 m . Grondwater 8—14 m
onder de oppervlakte; drainafstand 20 m , draindiepte 1m .
FAXJSEE vermeldt demaandcijfers voor regenval, drainage inm menin%
van denregenval, alsmede de temperatuur over 3 jaren. D e jaarcijfers h e b
ik opgenomen in tabel 29. D everdampingscijfers noemt hij echter weer niet.
Opgemerkt zij,d a tdecijfers voor deverdamping vrijwel overeenstemmen
m e t de op blz. 104 vermelde formule ( E V A N S ) : E = 0,62 R + 110.

Volgens deze formule vindt m e nvoor de verdamping in de 3 jaren resp.
600, 508en 432m m .Deverdamping neemt dusookhier, evenals bij de proeven
v a n E V A N S , m e t den regenval toe.

Of m e nt e doen heeft m e t bouwland d a n welm e t grasland wordt niet
medegedeeld; vermoedelijk is h e t laatste h e t geval.
De waarnemingsperioden liepen v a n 1 Juli t o t 30 J u n i . Bij lysimeter*) De beide buitenste veldjes werden bij de berekening uitgeschakeld.
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proeven zou deze keuze, zooals ik reeds eerder uiteenzette, beslist verkeerd
zijn (blz. 56). De vraag, welke men zich bij de keuze der perioden moet 'stellen,
is: in welken tijd van het jaar vertoont de grond van jaar tot jaar de kleinste
verschillen in watergehalte?
Bij lysimeters niet snellen afvoer van het water zijn dit de wintermaanden,
als de grond met water verzadigd is. Op gedraineerd land, met een veel langzamer waterafvoer, kan men, als in het najaar de watervoorraad weer is aangevuld, van jaar op jaar op hetzelfde tijdstip zeer groote verschillen in den
watervoorraad verwachten (groote verschillen in grondwaterstand).
Ook invloed van den vorst op het ophouden van water en het afvloeien
van dit water in een volgend proefjaar, als men de proefperioden in de wintermaanden doet aanvangen, is niet buitengesloten.
Wellicht is dus het tijdstip 1 Juli voor Skovlunde niet zoo slecht gekozen.
De keuze van de proefjaren schijnt echter in dit geval, voor zoover men dit
uit de gegevens voor slechts 3 jaren kan beoordeelen, niet van grooten invloed
te zijn op de cijfers voor verdamping en drainage.
I n tabel 29 zijn ook de resultaten van een andere Deensche drainageproef
vermeld, n.1. van die te fJstergaard op Amager (23). Dit perceel is 3 ha groot,
de drainafstand bedraagt 16 m, de draindiepte 1—1,3 m.
T A B E L 29

Resultaten van een tweetal Deensche drainageproefvelden volgens opgave van Fauser
(Rainfall, drainage and evaporation on two Danish

experimentfields)
D in
% v. R

R

D

E

mm

mm

mm

%

797
647
523

203
133
84

594
514
439

25,5
20,5
16,0

656

140

516

21,3

494
607
461
461

38
160
6
52

456
447
455
409

26,4
1,4
11,4

506

64

442

12,8

Drainproefveld te Skovlunde
1927—1928 1 Juli—30 J u n i
1928—1929
1929—1930
Gemiddeld (Mean)

. . . .

Drainproefveld te ft'stergaard
1929—1930 1 Juli—30 J u n i
1930—1931
1931—1932
1932—1934
Gemiddeld (Mean)

. . . .

Omtrent den aard van den grond deelt FAUSEK slechts het gehalte aan
deeltjes < 2 ß op verschillende diepten mede, hetgeen mij althans, geenerlei
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indruk van de grondsoort geeft. Als hoedanig dit perceel in gebruik is (bouwof grasland) wordt niet vermeld; vermoedelijk is het grasland.
In tegenstelling met het proefveld te Skovlunde ziet men bij dat te 0stergaard geen verband tusschen regenval en verdamping: de verdampingscijfers
loopen in de 4 proefjaren weinig uiteen. Uit de gegevens van slechts 4 proefjaren, waarvan bovendien nog slechts één jaar een afwijkenden regenval
vertoont, laten zich echter bezwaarlijk zekere conclusies trekken. Gemiddeld
wordt het verband tusschen R e n E weergegeven door de meergenoemde
formule van blz. 104; voor den gemiddelden regenval van 506 mm vindt
men n.1. volgens deze formule een verdamping van 424 mm inplaats van
442 mm
Vermeldt moge hier nog worden, dat sinds enkele jaren door Dr. Ir. J.
H. ENGELHARDT (18) een drainageproef wordt genomen op een perceel
der Proefboerderij „Jacob Sijpkens' Heerd" te Nieuw-Beerta (Groningen),
dus in één der Dollardpolders (bedijking 1657). Aangezien de resultaten nog
niet gepubliceerd zijn, kan daaromtrent niets worden medegedeeld.
Berekening der verdamping voor grootere gebieden
Men heeft ook getracht de verdamping voor grootere gebieden te berekenen
uit waarnemingen omtrent regenval, watertoevoer en waterafvoer. A. ELINK
STERK (17) heeft dit indertijd voor den Haarlemmermeerpolder gedaan, in
navolging van H. E. DE BRTJYN,dielangsdezen wegdejaarlijksche verdamping
voor Boheme uit nauwkeurige waarnemingen over 15 jaren berekend had
envan meeningwasdat deverdamping uitgedrukt konworden doordeformule:

E = aR + C
waarin aen C voorverschillende streken verschillende waarden kunnen hebben.
Voor Boheme zou de formule volgens DE BRUYN luiden:
E = 0,47 R + 174 mm*)
ELINK STERK gaat uit van de volgende formule voor de ware verdamping
van een landstreek
'E=U
+ k + i — {u + g + b)
waarin:
E = verdamping
u = uitgelaten water
R = regenval
g = vermeerdering grondvocht
k = kwel
b = vermeerdering van het boezemwater
* = ingelaten water
*) Ook DE BKUYN vond dus tusschen E en R een rechtlijnig verband. Hoek a is
in dit geval ongeveer 25° ( (tg 25° = 0,46631). Bij 700 m m regen zou de verdamping
volgens deze formule 503 mm, bij 800 m m 550 m m zijn,
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In den Haarlemmermeerpolder werden 2 der bovengenoemde grootheden
niet bepaald, n.1. k en g,de kwel en de toename, resp. afname van het grondvocht, omdat de bepaling onmogelijk of uiterst moeilijk is.
Menkan dusniet anders dan doen de waarde voor (E + g—k), welke gelijk
is aan R -f-*— (u + b), bepalen.
De grootste verschillen voor de waarde E + g— k zal men volgens ELINK
STEBK krijgen tusschen drogeen natte jaren. Hij neemt nu uit 36jaren 4 droge
(550—631 mm) en 4 natte jaren (954—1057 mm). De gevonden waarden
liepen nogal uiteen, reden waarom hij bij elk der beide viertallen de beide
uitersten ecarteert en de overblijvende waarden middelt:
bij R = 579 mm
E + g— k = 285
bij R = 1005 mm
E + g—k = 385
In deze gemiddelden voor geheele jaren zullen volgens E U H K STEBK
de ^-waarden vermoedelijk weinig van nul verschillen, zoodat men de formule
van DE BBTJYN toepassende vindt:
E = 0,235 R + 149 + k*)
Volgens DE BEUYN zal voor elk jaar g vermoedelijk het minst van nul
verschillen, indien men de jaren niet laat aanvangen op 1 Januari, maar na
het einde van de maand, die gemiddeld den minsten regen geeft. Evenals voor
Boheme is voor geheel Nederland April de droogste maand. Daarom past
ELINK: STEBK dezelfde berekening nog eens toe voor jaren aanvangende met
1 Mei en vindt dan:
E = 0,268 R + 120 + k
Door combinatie van beide berekeningen komt hij tenslotte tot:
E = 0,25 R + 135 + k
Hierin is k, de kwel in de Haarlemmermeer, nog onbekend. Ookdeze grootheid weet hijte berekenen door overeen 14-jarigtijdvak dehoeveelheid water,
welke in de Haarlemmermeer méér afgevoerd wordt dan ingelaten (u— i)
te verminderen met hetgeen in Rijnland, met nagenoeg geen kwel, in hetzelfde
tijdvak meer wordt uit- dan ingelaten. Hierbij wordt verondersteld, dat het
verschil tusschen regenval en verdamping (R —•E) voor Rijnland en voor de
Haarlemmermeer, die deel uitmaakt van Rijnland, gelijk is en dat g en b
gemiddeld over vele jaren onbeduidend klein worden en verwaarloosd mogen
worden. Dus:
k = (u— i) — (U— I) + K
waarin de kleine letters betrekking hebben op de Haarlemmermeer, de hoofdletters op Rijnland.
*) De vraag moet gesteld worden, of deze formule, welke afgeleid werd uit de
gemiddelden voor slechts 2 droge en 2 n a t t e jaren, wel voldoende gefundeerd is en of
g onder deze omstandigheden wel = 0 gesteld mag worden.
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Gemiddeld over 14 jaren was:
u —i= 475
U —I = 340
dus k= 135mmindien K = 0ware, watniet hetgevalzalzijn,reden waarom
ELTNK STEEK het ronde cijfer 150 mm aanneemt.

Bij eenregenval van 720mm zoude verdamping in de Haarlemmermeer
volgens bovengenoemde formule dus zijn:
E = 720X 0,25+ 135+ 150= 465 mm,
een cijfer dat overeenstemt met de meeste verdampingscijfers, welke uit de
hiervoor besproken onderzoekingen werden afgeleid. (Blz. 114).
Een 12-taljaren geleden heeft J. G.B I J L zichopnieuwbeziggehoudenmet de
berekening der kwel in den Haarlemmermeerpolder (3).Aangezien de betreffende publicatie onsonderwerptennauwsteraakt,wilikerhiernader opingaan.
B I J L toont aan, dat men voor korte waarnemingsperioden het verschil
tusschen regenval (R), vermeerderd methetingelaten water (i)en verminderd
met het uitgelaten water (u), niet gelijk mag stellen met de verdamping,
verminderd metdekwel. (E—Tc). Ditis volkomen juist en is ookte zien uit
de op blz. 119 vermelde formule van ELINK STEEK:

E = R + k'+i — M— (gr + 6) of

E — k= (R—i)—u —(g+b)
Voor korte perioden, b.v.éénjaar, isg+ b,ditisdeverandering derhoeveelheid indengrond geborgen water (g)endeverandering vandehoeveelheid
boezemwater (b),tijdens de waarnemingsperiode alsregel niet gelijk nul.
Juist isook,datdefouten, welke menmaakt alsmeng + bverwaarloost,
grooter zullen zijn naarmate depolder dieper ontwaterd enhet waterbergend
vermogen vandengrond dusgrooter is, hetgeenuitden aard derzaak grootere
schommelingen gin dien watervoorraad medebrengt.
Dit bezwaar zal ook gelden voor den Haarlemmermeerpolder tegenover
Rijnland. Maar aangezien ELINK STEEK beidegebieden overeen 14-jarig tijdvak
vergeleek, mocht hij mijns inziens wel aannemen, dat g-f b gemiddeld over
die jaren onbeduidend klein wasenverwaarloosd mocht worden.
Maar B I J L heeft eenander bezwaar tegen devergelijking vanden Haarlemmermeerpolder met Rijnland. Rijnland mag niet als vergelijkingsbasis
gekozen worden, omdat daar „tengevolge van krachtige waterinlating een
vrij constant peil wordt onderhouden waardoordeverdamping eengeheel ander
karakter draagt dan in den Haarlemmermeerpolder".
Nu staat mijns inziens verschil in verdamping tusschen Rijnland en Haarlemmermeerpolder, of de andere door B I J L genoemde gebieden, tengevolge
van peilverschil allerminst vast.
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De verdamping hangt n.1. grootendeels van den plantengroei af; er bestaat,
zooals we nog zullen zien, een zeer nauwe betrekking tusschen de opbrengst
aan droge stof en de hoeveelheid door de planten gedurende den groei verdampt
water. De directe verdamping uit den grond treedt zeer op den achtergrond,
en is weinig afhankelijk van den aard van den grond, uitersten daargelaten.
Zal deze directe verdamping in belangrijke m a t e afhankelijk zijn van den grondwaterstand ? Ik geloof het niet.
I n het winterhalfjaar immers, zal de verdamping aan de oppervlakte, die
een groot deel van dien tijd vochtig is. weinig invloed ondervinden van den
waterstand in den grond. Droogt het bovenste grondlaagje uit, hetgeen vooral
in het zomerhalfjaar zal gebeuren, dan zal dit zoowel bij gronden met hoogen
als bij die met lagen grondwaterstand de verdamping sterk remmen. Alleen
als de grondwaterstand zóó hoog is, dat het grondoppervlak steeds veel langer
vochtig blijft, zal de directe verdamping hooger zijn. Maar onder dergelijke
abnormale omstandigheden zullen de opbrengsten en dus de verdamping
door de gewassen ook lager zijn. H e t is dus geenszins uitgesloten, d a t bij diep
ontwaterde gronden de totale verdamping grooter zal zijn dan bij gronden waarbij minder diep ontwaterd wordt.
Voor langere tijdvakken is er geen bezwaar tegen om (R -f- i) — u gelijk
t e stellen aan E — k. Als dergelijke perioden koos B I J L tijdperken van 10 jaar,
beurtelings aanvangende op 1 April en op 1 October en doorloopend van
1 April 1870 tot 1 April 1923. „Uit de aldus gevormde 87 decaden blijkt d a t ,
ondanks de vermindering in kwel het jaarlijksche verschil tusschen verdamping en kwel van ongeveer 400 m m t o t ongeveer 262 m m is afgenomen",
zegt B I J L . De daling gaat door t o t 1 April 1906. „Na 1 April 1906 is voor den
Haarlemmermeerpolder als gevolg van de diepe intensieve en snelle ontwatering,
die nog door draineering der landerijen gesteund wordt, het minimum van verdamping bereikt".
Dit door B I J L vermelde afnemen van de waarde voor E — k sedert 1870,
is zeer merkwaardig. De verdamping door de gewassen, waaraan door hem
misschien t e weinig aandacht is geschonken, moet sedert 1870 belangrijk zijn
toegenomen, aangezien de opbrengsten ook in den Haarlemmermeerpolder
sedert d a t jaar belangrijk gestegen zijn. Vermoedelijk is uit de beschikbare
opbrengstcijfers sedert 1870, wel de toeneming van de verdamping sedert d a t
jaar in m m te ramen; een dergelijke berekening zou zeker de moeite loonen.
Men zou dus een toenemen en niet een afnemen van E —•k verwachten.
Nu dit volgens B I J L niet het geval is, moet óf de verdamping door één of andere
oorzaak méér afgenomen, óf de kwel moet niet zijn afgenomen, zooals B I J L
aanneemt, doch juist zijn toegenomen.
D a t de verdamping door diepere en intensieve ontwatering, gesteund door
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drainage zou afgenomen zijn (zie de gecursiveerde zin van B hierboven), k a n ik
niet aannemen: deze maatregelen moeten de opbrengsten verhoogd hebben
e n dus de verdamping hebben doen toenemen.
Bij diep ontwaterde gronden bereikt de verdamping niet een „minimum",
zooals B I J L meent. Intensiever dan in de lysimeters t e Groningen (1 m zavelgrond op een absoluut gedraineerd grind-zandbed!) kan de ontwatering in de
praktijk niet zijn. Toch werd t e Groningen 15 jaren lang een van de hoogste
verdampingscijfers, waarvan de literatuur melding m a a k t , gevonden, gemiddeld n.1. 518 m m (zie blz. 98 en figuur 13).
D a t de directe verdamping met een verlaging van den waterstand belangrijk zou zijn afgenomen, acht ik op de boven reeds aangegeven gronden onwaarschijnlijk 1). Men bedenke wel, d a t de afneming, welke B I J L voor E — k
sedert 1870 vindt, niet minder d a n 400 — 262 = 138 m m bedraagt, een bedrag
d a t ongeveer zal overeenkomen met de totale directe verdamping uit bebouwd e n grond.
Blijft dus slechts de tweede mogelijkheid: de kwel is sedert 1870 in den
Haarlemmermeer polder aanmerkelijk toegenomen, over?
Ook bij de berekening v a n de kwel door B I J L ZOU ik een enkele opmerking
willen maken.
Hij zegt hierbij uit t e gaan van de formule van K E L L E R E = 350 m m .
K E L L E R noemt deze formule echter slechts (37 blz. 12) als die voor de lijn,
welke in zijn grafiek voor de verdamping den stippenzwerm naar beneden
toe begrenst. H e t is dus slechts een grensformule waartoe de verdamping in de
door K E L L E R onderzochte gebieden in Midden Europa nadert. B I J L verzuimt
echter aannemelijk te maken, d a t dit grensgeval zich in den Haarlemmermeerpolder voordoet.
Ook vermeldt K E L L E R dezelfde formule, naast enkele andere formules,
als die van O. INTZE voor de verdamping in gebergten en het heuvelland van
het Rijnland en Westfalen, Sibérien en Bohemen. Hij voegt er echter aan toe,
d a t het lage verdampingscijfer van INTZE (300 — 350 mm) waarschijnlijk aan
onjuiste regenwaarnemingen in de betreffende gebieden is toe t e schrijven;
bovendien strekten de waarnemingen zich over een t e klein aantal jaren uit
(1. c. blz. 17).
K E L L E R zelf komt op grond van zijn berekeningen voor Midden-Europa,
waarover straks nader, tot de formule:
E = 0,058 R -f 405 m m (formule I I der publicatie) welke waarden geeft
x
) I n herinner er hier aan, dat te Groningen thans 4 van de 8 lysimeters grondwater bevatten, dat op 1 m onder de oppervlakte gehandhaafd wordt, terwijl de 4 overige
lysimeters den vrijen afvoer van het drainwater hebben behouden. We zullen afwachten,
welk verschil dit op de verdamping, aanvankelijk nog van den onbebouwden, later ook
van den bebouwden grond zal blijken te hebben.
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die ongeveer 100 mm hooger liggen dan 350 mm (bij 700 mm n.1. 446 mm)
hetgeen meer inovereenstemming ismet deverdampingscijfers voor begroeiden
grond, welke ik uit de literatuur vermelde. En uitsluitend voor 18 laaglandgebiedenvindt hijverdampingscijfers waarvan hetgemiddelde dicht bij 400mm
ligt (zie blz. 126). Een verdamping van 350 mm komt mij voor den Haarlemmermeerpolder met over het algemeen goede oogsten stellig te laag voor 1 ).
BIJL vindt dus, aangezien E — k sedert 1908 gelijk 262 mm is en hij de
verdamping op 350 mm stelt, voor de kwel 88 mm per jaar; terwijl ELINK
STERK, zooals we zagen, tot een kwel van 150 mm per jaar kwam.
Uit het voorafgaande moge duidelijk zijn geworden, dat voor de uitvoering
van dergelijke berekeningen een juistere kennis der verdamping uit bebouwde
grond onder verschillende omstandigheden (bouwland of grasland, hoogteligging van den grond ten opzichte van het water, grondsoort) niet gemist
kan worden. Ik herhaal hier dan ook met instemming de woorden waarmede
PFEIFER indertijd een artikel over „verdamping en kwel in polders" in het
Landbouwkundig Tijdschrift (56) besloot: „Bij al de hiertoe noodige berekeningen zien wij echter kwel en verdamping
onontwarbaar dooreengestrengeld. Niet alleen meteorologisch maar ook practisch-waterbouwkundig moet het daarom van het hoogste belang geacht worden, dat omtrent
de waarde der verdamping, zoowel aan het oppervlak van boezems en slooten,
als aan den begroeiden grond, onder verschillende omstandigheden van grondwaterstand, grondsoort, capillariteit,regenval, aard der cultures,enz. betrouwbare gegevens worden verzameld. Daartoe moeten meteorologie en landbouwwetenschap elkaar de hand reiken".
H. KELLER (37) heeft indertijd een zeer uitvoerig onderzoek ingesteld
naar de verdamping in de verschillende streken van Midden Europa. Hiervoor
gebruikte hij de jarenlang verzamelde gegevens omtrent regenval en waterafvoer in de stroomgebieden der verschillende rivieren.
In tabel I zijner publicatie, hier weergegeven in tabel 30, geeft hij een
overzicht van de verkregen resultaten.
Hetgeen in deze tabel direct opvalt is, dat de verdampingscijfers voor alle
onderzochte gebieden weer om een bedrag van 450 mm schommelen.
Zet men de cijfers voor den afvoer uit tegen den regenval, dan blijkt, dat
men door de 6punten eenrechte lijn kan trekken, diedegemiddelde betrekking
*) De Haarlemmermeerpolder bestaat niet geheel uit bouwland; een gedeelte der
oppervlakte wordt ingenomen door wegen en bebouwde erven, waardoor het verdampingscijfer voor den geheelen polder daalt. Daar staat tegenover dat ook een deel wordt ingenomen door slooten en vaarten waardoor het cijfer verhoogd wordt, aangezien de verdamping van het vrije wateroppervlak grooter is dan van bouwland. De oppervlakte
van wegen en water kennende, zou men tot een raming kunnen komen.
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T A B E L 30

Regenval, waterafvoer en verdamping in Midden-Europa,
volgens onderzoekingen van H. KELLEB
(Rainfall,

waterdischarge and evaporation in Central-Europe H . K E L L E B , 1906)

Gebiedsgroepen
(area groups)

Oostelijke groep (Memel, Pregel, Weichsel)
(East-group (Memel, Pregel, Vistula) )

Afvoer
D
(Discharge)
in m m

Verdamping
E
(Evaporation)
in m m

Oppervlakte
(Surface)
in km 2

605,5

169,5
(165,4)

436,0
(44.0,1)

297,900

595,2

154,5
(155,7)

440,7
(439,5)

244,400

716,1

252,5
(269,6)

463,6
(446,5)

46,100

609,9

169,7
(169,5)

440,2
(440,4)

588,400

962,4

501,8
(501,6)

460,6
(460,8)

245,900

713,8

267,6
(267,4)

446,2
(446,4)

834,300

Xeerslag
K
(Rainfall)
in m m

(Central-group (Oder, Elbe) )
(West-group

(North

Central-Europe)

(Alps-group

(Whole

(Weser, Eems) )

(Rhine Danube ) )

Central-Europe)

tusschen R en D aangeeft. Hierbij dient men rekening te houden met de oppervlakte van ieder gebied, omdat een cijfer des te meer gewicht in de schaal
moet leggen, naarmate het gebied grooter is. KELLER vindt, dat deze lijn
voorgesteld wordt door de formule:
D = 0,942 R —405 (in mm)
Hoek a dezer lijn is dus 43°17' en nadert derhalve 45°, in welk geval de verdamping onafhankelijk zou zijn van den regenval. De betrekking tusschen
regenval en verdamping wordt weergegeven door de formule:
E = R —D = 0,058x + 405
tga = 0,058en a dus = 3°10'; de lijn stijgt dus zeer langzaam, de verdamping
neemt derhalve zeer weinig met den regenval toe.
In tabel 30 zijn de met de genoemde formule uit den regenval berekende
waarden voor D en E tusschen haakjes geplaatst. De overeenstemming met
de gevonden cijfers is merkwaardig, vooral als men bedenkt, dat men hier te
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maken heeft met landstreken, die t e n aanzien van klimaat, bodem en begroeiing nogal groote verschillen vertoonen.
Bij de afzonderlijke stroomgebieden komen naar tabel 31 (tabel 2 uit d e
publicatie van K E L L E R ) laat zien, wel enkele grootere afwijkingen voor, m a a r
toch wordt men weer getroffen door de overeenstemming in de jaarlijksche
verdamping in de onderscheidene landstreken.
TABEL 31

Regenval, waterafvoer en verdamping in de afzonderlijke stroomgebieden
van Hidden-Europa, volgens onderzoekingen van H . K E L L E R
(Rainfall, discharge and evaporation in the different watercollecting-areas of Central Europe
by K E L L E K J

Jaarl. afvoer
(Annual
discharge)
Stroomgebied
( Watercollectingarea)

R

Werkelijk
(Actual)

Volgens
formule
(Calculated by
formula)

Jaarl. verdamping
(Annual evaporation)
Oppervlakte
Volgens
(Surfae)
Werke- formule Verschil in km 2
(Calculijk
(Diffe(Actual) lated by
rence)
formula)
mm

Memel
Pregel
Weichsel (Vistula)
Oder
Elbe
Weser
Eems
Rijn (Rhine)
. .
Donau (Danube)

579
580
620
588
601
713
729
911
1036

196
154
158
150
158
247
275
472
545

140
141
179
149
161
266
281
453
571

383
426
462
438
443
466
454
439
491

439
439
441
439
440
447
448
458
465

— 56

—13
+21
— 1
+ 3
+ 19
+ 196
26

91,300
13,600
193,000
109,500
134,900
37,900
8,200
144,300
101,600

Voor de 18 laagland-gebieden vindt K E L L E R een verdamping, welke
schommelt tusschen 351 en 450 m m en gemiddeld 392 m m bedraagt. De regenval in deze gebieden ligt tusschen 460 en 712 m m en is gemiddeld 575 m m
(37, blz. 18, tabel 3). Volgens de bovengenoemde formule van K E L L E R zou d e
verdamping bij den gemiddelden regenval 438 m m bedragen.
Verder zij hier nog verwezen naar door J . C. P F E I F F E R (56a) uitgevoerde
berekeningen betreffende de verdamping op de Veluwe, welke t o t het resultaat
leidden, d a t de gemiddelde jaarlijksche verdamping in het gebied der Hoog©
Veluwe vermoedelijk circa 430 m m zou bedragen.
I n hoeverre dit cijfer de waarheid nabij komt, valt niet t e zeggen. H e t cijfer
sluit zich echter aan bij de hiervoor vermelde cijfers voor de verdamping u i t
begroeiden grond en m a a k t derhalve een goede kans.
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Ook PFEIFFER beschouwt het als niet meer dan een raming, want hij begint
met te zeggen, dat omtrent het zoo hoogst belangrijke proces der verdamping
eigenlijk geen betrouwbare cijfers zijn te geven.
Met zijn kritiek op lysimeteronderzoek kan ik natuurlijk niet meegaan;
over het ook door hem genoemde bezwaar van het verbreken der natuurlijke
structuur van den grond sprak ik reeds (blz. 10).
Dat de aanwezigheid van meer of minder ondoorlatende banken in den
grond een extra moeilijkheid oplevert, bij de schatting van de verdamping op
verschillende plaatsen, valt niet te ontkennen. Maar ookhier kunnen lysimeterproeven goede diensten bewijzen want het gaat hier per slot van rekening om
den invloed van den grondwaterstandop de verdamping. Men kan immers bij
lysimeters den waterstand op elke gewenschte hoogte instellen en bestudeeren,
welken invloed een bepaalde waterstand heeft op de verdamping bij zand van
de Veluwe, onbegroeid of begroeid met heide, akkerbouwgewassen of gras.
Hiermede verkrijgt men zoo al niet absolute cijfers, dan toch in ieder geval
inzicht, waarmede reeds veel gewonnen zou zijn.
Dat de verdamping uit gras- en bouwland op de hooge gronden der Veluwe
waarschijnlijk aanzienlijk lager zal zijn dan in polderland, zooals op blz. 143
betoogd wordt, kan wel juist zijn, maar niet „omdat daar de voeding uit het
grondwater doorgaans een veel belangrijker rol speelt", zooals PFEIFFER
meent, maar omdat de opbrengsten in het polderland door verschillende oorzaken in het algemeen zooveel hooger zullen zijn dan op de Veluwe. Planten <
welke in cultuurvloeistoffen gekweekt worden, verdampen per eenheid geproduceerde droge stof niet meer water dan planten, welke in vochtigen grond
zonder grondwater groeien *)en in de Groninger lysimeters was, hoewel grondwater ontbrak, de gemiddelde verdamping hoog n.1. 518 mm.
PFEIFFER neemt zoowel voor grasland als voor bouwland een verdamping
aan van 425mm. Ofdiegelijkstelling welgerechtvaardigd is,meenikte moeten
betwijfelen. Dat grasland ten aanzien van de verdamping onder andere conditiesverkeert dan bouwland,iszeker (zieookblz. 102).Ookhiermoetlysimeter
onderzoek uitspraak doen.
Op blz. 144 schrijft PFEIFFER: „Waar alleen „zachte" banken worden gevonden of dergelijke lagen geheel ontbreken, kan worden aangenomen, dat
de heidebegroeiing ten aanzien van de verdamping in dezelfde omstandigheden
verkeert als onder b voor bouw- en grasland is beschreven, zoodat daarvoor
eveneens een waarde van gemiddeld 425 mm kan worden ondersteld."
Ook dit staat m.i. allerminst vast. Hoeveel droge stof wordt er jaarlijks
x
) Hierop werd mijn aandacht gevestigd door Dr. M. A. J . GOEDEWAAGEN, plantkundige aan het Proefstation te Groningen. Bij waterkulturen van tarwe vond hij een
verdampingscoëfficient van 310, een waarde, die zeker niet aan den hoogen kant is
(Zie Hoofdstuk I I I ) .
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per ha heide geproduceerd? Deze productie beheerscht in de eerste plaats
de verdamping. Maar daarnaast rijst de vraag — en wellicht nog met meer
klem dan bij grasland — hoeveel regenwater blijft op een zomer en winter
met heidestruiken bedekten grond in de heidestruiken hangen en verdampt
daar van af zonder op den grond te zijn gekomen? Het kan wel zijn, dat de
verschillende factoren elkaar compenseeren en dat tenslotte de verdamping
gelijk is aan die van gras- en bouwland op denzelfden grond en het genoemde
bedrag van 425 mm, bij aanwezigheid van harde en middelharde banken
van 580 mm bereikt, maar het kan ook geheel anders zijn. Slechts lysimeters
met heide beplant naast lysimeters met gras en akkerbouwgewassen kunnen
de vraag beantwoorden.
Ten slotte zij hier nog vermeld, dat ook in de nota van W. H. BRINKHORST
bij het Verslag omtrent de Droogmaking van de plassen beoosten de Vecht (lc)
de verdamping uit den grond ter sprake komt, Ook hier moet men zich de
vraag stellen, of de schrijver wel een geheel juiste voorstelling heeft omtrent
de verdamping van water uit den grond en van de rol, welke de gewassen
daarbij spelen. Het optreden van kwel in een polder kan, maar behoeft niet
steeds de verdamping te versterken. Dat de verdamping tengevolge van kwel
ver boven de verdamping van het vrije wateroppervlak zou kunnen stijgen,
acht ik buitengesloten.
Volgens de door BRINKHORST uitgevoerde berekeningen zou in de Horstermeer in 1910 (regenval 854 mm) niet minder dan 1037 mm water verdampt
zijn, dus 400— 500mm meer dan de verdamping van het vrije wateroppervlak
bedraagt (zietabel 11en 27). Ditmagmengerust alsonmogelijk beschouwen.*)
Een verdamping van 869 mm in het jaar 1911 (R = 638 mm) met den zeer
drogen zomer, klinkt zoo mogelijk nog onwaarschijnlijker. Er moet dus in de
berekeningen van BRINKHORST wel een fout schuilen.
§ 5. L I T E R A T U U R
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Over dit onderwerp, dat voor het vraagstuk der waterhuishouding van
den grond van belang is, al treedt de directe verdamping uit den grond terug
voor de verdamping door de gewassen, werden in vroegere jaren door WOLLNY
en ESER vele en nauwgezette onderzoekingen verricht. Reeds eerder waren
meerdere onderzoekingen in deze richting uitgevoerd (zie 19), maar veelal
werd met te geringe grondvolumina geëxperimenteerd of weken de omstandig1
) Slechts indien het grondwater gedurende het geheele jaar tot aan de oppervlakte
zou staan, de oogst desondanks normaal zou zijn en het gewas de directe verdamping
uit den grond niet zou belemmeren, zou een verdamping van omstreeks 1000 m m per jaar
denkbaar zijn,
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heden al te veel af van die,welke bij grond in de natuurlijke ligging heersenen.
Voor zoover mij de literatuur over dit onderwerp bekend is,geldt dit ook voor
de onderzoekingen omtrent de verdamping der laatste decenniën x).
Tot opzekerehoogte geldt het genoemde bezwaar toch ook voor de proeven
van WOLLNY en ESER en het zou zeker van belangzijnvoor juiste opvattingen
omtrent de verdamping uit den grond, indien dergelijke proeven herhaald
werden met grondzuilen van nog grootere hoogte en met een oppervlakte,
welke een meer met de grondbewerking in de praktijk overeenkomende behandeling mogelijk zou maken. Hiertoe zouden op ieder moment gemakkelijk
en nauwkeurig weegbare lysimeters noodig zijn met een diepte van minstens
1 m, terwijl de oppervlakte liefst niet kleiner zou moeten zijn dan 0,25 m 2 om
een redelijk normale bewerking van de bouwvoor mogelijk te maken. Deze
lysimeters zouden verder zoo ingericht moeten zijn, dat men den grondwaterstand opelkegewenschte hoogte zoukunnen instellen, omden invloed van den
grondwaterstand op de verdamping te kunnen bestudeeren.
ESER (19) bestudeerde in de eerste plaats den invloed van den aard van
het grondoppervlak (ruw en glad oppervlak, korstvorming aan de oppervlakte,
losmaken bovenste grondlaagte) omvervolgensover te gaan tot een onderzoek
naar den invloed van de structuur (grootte der bodemdeeltjes, enkel- en korrelstructuur). Bij deze proeven maakte hij gebruik van den „evaporimeter" van
EBERMAYER (16),zijnde een metalen kubus met ribben van 10 cm en voorzien
van een zeefbodem. Na vullen met grond werd de kubus met den bodem geplaatst in een bakje met water waarvan het niveau constant gehouden werd
(met grondwater). Bij andere proeven werd dit niet gedaan; hierbij werd dus
de toestand zonder grondwater nagebootst. Ook gebruikte hij bakken met een
oppervlakte van 400 cm2 en 20 cm diep.
De invloed van dekorrelgrootte bestudeerde ESER bij verschillende fracties
van kwartszand. Hierbij vindt hij, dat de verdamping het grootst is bij de
fractie 0,071 —0,114 mm; zoowelde grovere als de fijnere deeltjes verdampen
minder water. Hierbij spelen een rol:dewatercapaciteit, de capillaire beweging
van het water en tenslotte ook de warmtegeleiding van het zand.
Uit de betreffende tabel is in tabel 32 de totale verdampte hoeveelheid
water overgenomen.
Waar ESERgeenaandacht aan schenktmaar wat m.i.toch alseen belangrijk
feit beschouwd mag worden, is,dat de verdamping eerst belangrijk gaat dalen,
als de diameter der zandkorrels boven 0,25 mm stijgt; tusschen 0en 0,171 mm
varieert de verdamping slechts weinig met de korrelgrootte.
') Voor de literatuur over verdamping verwijs ik naar NIKLAS-CZIBUXKAH O C K : Bodenkunde Bd. I, pg 528—533 (Liter. Samml. a. d. Gesamtgebiete d. Agrikulturchem.).
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TABEL 32

Verdamping uit zand van verschillende korrelgrootte volgens ESER
(Grammen water per 1000 cm2)
I
Korrelgrootte
in mm

0—
0,071

II

III

IV

V

VI

0,071— 0,114— 0,171— 0,25— 0.5—
0,171
0,25
0,5
1,0
0,114

VII

VIII

1,0—
2,0

Mengsel
van
I—VIT

Met grondwater
Van 2 Juni—3 Juli

12 Juli—31 Juli .
Grammen water aanwezig in 950 cc

13860

13944

3283

3307

384,4

13394

13267

Gedraineerd
3007
2797

387,1

358,6

351,4

11935

4135

3073

13265

2487

1964

707

2242

313,3

313,1

212,8

Hierin zou al ten deele een verklaring kunnen liggen voor het feit, waarop
ik enkele malen wees, nl. dat de verdamping zoo weinig afhankelijk blijkt te
zijn van de grondsoort, indien men slechts de uitersten, grof zand en veen,
uitzondert.
ESER neemt ook dergelijke proeven met gepoederden leemgrond en met
denzelfden leemgrond in kruimels van verschillende grootte (0,5— 9 mm).
Hij vindt dat: 1° de grond in poedervorm in een bepaalden tijd meer water
verdampt dan in kruimelvorm, 2°. de grootte der kruimels in blijvend met
water verzadigden grond voor de verdamping van geen beteekenis is,doch bij
den gedraineerden grond de verdamping meer geremd wordt, naarmate de
kruimels grooter zijn.
Verderginghij ookdeninvloed navandedikte dergrondlaag;dezevarieerde
hij van 10tot 30cm.Deproeven werden genomen met leemen met kwartszand,
zoowel bij aanwezigheid als bij afwezigheid van grondwater. Bij aanwezigheid
van grondwater is de verdamping des te geringer naarmate de afstand grondwater tot oppervlakte grooter is; bij leemgrond is het verschil gering, bij
kwartszand echter zeer groot.
WOLLNY (91) heeft ook den invloed van de dikte der grondlaag op de verdamping nagegaan. Maar in tegenstelling met ESER stelde hij den grond bloot
aan den regen. Hij werkte ook met kleine lysimeters met een oppervlakte van
400 cm2. Dezeefbodem bracht hij aan op 5, 10enz.tot 30cm diepte. De bakjes
werden tegen de warmte geisoleerd door ze in een bak met grond te plaatsen.
De proeven liepen van April tot October gedurende 2 jaren. Het drainwater
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werd gemeten en door weging van de lysimeters kon WOLLNY de verandering
in het watergehalte van den grond bepalen en dus de zuivere verdamping
berekenen. Hij vond, dat deverdamping tot eenzekeredikte (15cm)der grondlaag toeneemt en daarna met de verdere toename der dikte van de grondlaag
afneemt.
TABEL 33

Verdamping uit zandlagen van verschillende dikten volgens

Dikte der grondlaag in cm

Regen
per
400 cm 2
g

10

1890 20 Apr.—27 Sept.

29165
31113

20

15

Verdampingper400cm
1889 12 Apr.—28 Sept.

WOLLNY

25

30

15132
95

2

ingrammen

15930

17096

17013

15980

15213

100

107

107

100

95

13074

14686

14823

14268

13541

100

112

113

109

104

13040
100

In tabel 33 zijn de totale hoeveelheden verdampt water, ontleend aan de
tabellen in de publicatie van WOLLNY, vermeld. De afhankelijkheid der verdamping (en drainage) van de dikte der grondlaag, welke uit deze cijfers blijkt,
is te verklaren door 1°.het verschil in waterbergend vermogen (dunne grondlaag houdt weinig water vast en de verdamping is tot dezen voorraad beperkt)
2°. de waterverdeeling in den grond als de waterbeweging tot stilstand is gekomen (het watergehalte neemt naar beneden toe), en 3°. door de beperkte
snelheid van de capillaire opstijging uit diepere lagen als aan de oppervlakte
door verdamping water aan den grond onttrokken wordt.
WOLLNY nam deze proeven met grofkorrelig materiaal (humeus kalkzand
met steentjes); bij gronden, welke uitfijnere deeltjes bestaan zal de afname der
verdamping vermoedelijk eerst bij wat dikkere lagen optreden.
In de volgende publicatie (90) gaat WOLLKY den invloed na der deeltjesgrootte op verdamping en percolatie. De verdamping is het grootst bij
fijnkorreligen grond (kwartszand, korrelgrootte 0-—0,25 mm): 1°. is daar de
naïeveringvanhetwater aanhet verdampend oppervlak sneller,2°.de bovenste
laag droogt niet zoo snel en niet zoo diep uit en beschermt den grond niet in
dezelfde mate tegen verder uitdrogen als bij grofkorreligen grond het geval
is. In droge perioden kan hierdoor het watergehalte van fijn- en van grofkorrelige gronden elkaar naderen.
Verder bestudeerde WOLLNY op dezelfde wijze (lysimetertjes blootgesteld
aan den regen) den invloed van korrel- en kruimelstructuur op de waterhuis(131) A 131
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houding bij leemgrond. Het gemiddelde watergehalte gedurende de proef is
bij leempoeder grooter dan bij leem in kruimelstructuur; de grootte der kruimels (0,5•—9 mm) is echter van geen invloed. De hoeveelheid drainwater
wordt door de kruimelstructuur sterk vermeerderd; met uitzondering der
fijnste kruimels (0,5— 1 mm) is de grootte der agregaten voor den ondergrondschen waterafvoer zonder invloed.
Omgekeerd verdampt leem in poedervorm meer water dan in kruimeltoestand, terwijl met uitzondering van de fijnste kruimels (0,5— 1mm)
de verdamping onafhankelijk is van de kruimelgrootte.
Ook deze uitkomsten wijzen in de richting, dat binnen zekere grenzen de
aard (de mechanische samenstelling) van den grond slechts van geringen
invloed zal zijn op de verdamping. Waar dit reeds bij onbebouwden grond het
gevalschijnt te zijn, zaldit nogin sterkere mate geldenvoor bebouwden grond,
waarbij de verdamping grootendeels voor rekening komt van den plantengroei.
Nader onderzoek van meerdere grondsoorten in grootere lysimeters, zooals
ik in den aanvang dezer paragraaf bepleitte, blijft echter gewenscht.
HOOFDSTUK III

De hoeveelheid water, welke de gewassen tijdens den groei verdampen
Vele onderzoekers hebbén zich beziggehouden met de vraag, hoeveel water
de verschillende planten gedurende haar groei verbruiken. Een overzicht
dezer onderzoekingen tot het jaar 1904 vindt men in A. BTTEGEBSTEIN: Die
Transpiration der Pflanzen (1904); verder zij verwezen naar n°. 54 der literatuurlijst.
In de eerste plaats dienen de onderzoekingen van H. HELLRIEGEL genoemd
te worden. Hij nam tal van potproeven met de verschillende landbouwgewassen en ging daarbij tevens den invloed der bemesting na.
HELLBIEGEL (33) heeft het bezwaar gevoeld, dat men bij de bepaling van
de verdamping ook te maken heeft met directe verdamping aan het grondoppervlak. Om de directe verdamping uit den grond in rekening te kunnen
brengen, nam hij in iedere proefserie onbegroeide potten op; soms dienden
daarvoor depotten waarop deplanten nagenoegniet tot ontwikkeling kwamen.
Bij vele proeven werd de directe verdamping echter tegengegaan door een
deksel; de wijze waarop deze werd aangebracht is echter in zijn verhandeling
niet te vinden. De potten werden zooveel mogelijk in de openlucht gehouden.
Hier zij opgemerkt, dat men de directe verdamping praktisch geheel kan
uitsluiten door de oppervlakte van den grond te bedekken met een laagje
glazen kralen of fijn grind van voldoende dikte, een middel dat, naar ik meen,
het eerst aan het Landbouwproefstation te Groningen bij potproeven werd
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toegepast (HUDIG) om bij het water geven het ineen slempen van den grond
te voorkomen 1). Dit moge blijken uit indertijd door mij genomen potproeven
met zand ter bepaling van de opneembaarheid van het fosforzuur uit verschillende fosfaten, waarbij het genoemde middel ook werd toegepast terwijl het
waterverbruik werd gemeten (51). De betreffende gegevens zijn opgenomen
in tabel 34.
TABEL 34

Verbruikte hoeveelheid water bij potproeven (zand) met haver aan het
Proefstation teGroningenterbepalingvandeopneembaarheid van P 2 0 5 uit slakkenmeel
(Evaporated water by sand-cultures with oats at the Experiment Station at Groningen
(determination of the availability of the phosphorus in Thomas-slags))

Bemesting
(Culturepots)

1
3
5
7
9

en
„
„
„
„

2
4
6
8
10

meel
(Basic
slags
manuring)

3,00
1,50
0,75
0,375
0

g
„
„
„

Opbrengst
aan droge
Waterstof
verbruik
(Dry
(Watermatter
consumption)
produce)

Totaal verbruik
per g droge
stof (bovengrondsch)
(Total waterconsumption in
producing 1 g
of dry matter
(overhead) )

g

1

g

63,1
57,1
40,8
20,9
2,4
Gemiddeld

25,530
23,445
16,335
8,680
1,825

404,6
410,6
400,4
415,3
(760,4)
408

Uitsluitend
verdampt door
de planten
per g droge stof
(Evaporated by
the plants only
on every gram of
dry matter)
(directe verdamping)
= 0,865 1
g
391
395
379
374
(400)
385

= 0,6331
g
395
400
385
385
(497)
391

Bij deze proeven ontbrak een onbegroeide pot, zoodat men de maximale
directe verdamping vanuit den grond hier niet precies kan aangeven; bij de
potten 9en 10werd toch altijd nog water door de slecht ontwikkelde plantjes
verdampt. Neemt men aan, dat voor de vorming van de 2,4 g droge stof op
deze potten 400 g water per 1 g geproduceerde droge stof werd verbruikt,
dan zou er door de plantjes 0,96 1 water verdampt zijn en direct vanuit den
grond 1,825 —0,96 = 0,865 1. Brengt men deze laatste hoeveelheid water in
mindering op de totaal verbruikte hoeveelheid en berekent men vervolgens
x
) Dit middel werd ook door MITSCHERLICH te Königsberg met succes toegepast.
Zie 65, blz. 838 en 25, blz. 895.
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de relatieve verdamping, dan vindt men de in de voorlaatste kolom vermelde
waarden.
Vermoedelijk is de directe verdamping uit de potten met goed ontwikkelde
planten nog wat kleiner dan die uit de potten 9 en 10.
Om de directe verdamping te leeren kennen, kan men ook als volgt te werk
gaan. Men zet de opbrengsten aan droge stof (korrel -f-stroo) in grammen
(x-as) uit tegen de verbruikte hoeveelheden water in liters (ij-as) (fig. 17).
Figuur 17
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De vijf verkregen punten blijken alle nagenoeg te liggen op een rechte lijn,
welke men kan trekken door het punt dat de gemiddelde opbrengst en het
gemiddelde waterverbruik aangeeft. Door berekening kan men nu vinden,
waar deze lijn de ij-as snijdt. De afstand van dit snijpunt tot het nulpunt
geeft aan de hoeveelheid verdampt water als de opbrengst aan droge stof
0 isdus de directe verdamping. De berekening geeft 0,633 liter 1 ). Brengt men
deze waarde voor de directe verdamping in rekening dan vindt men voor de
relatieve verdamping de in de laatste kolom vermelde cijfers.
Uit deze cijfers blijkt, dat de relatieve verdamping vrijwel onafhankelijk
x
) Deze waarde zal vermoedelijk niet gelden voor zeer geringe opbrengsten, zooals
bij de potten 9 en 10. Daar zal, tengevolge van geringere beschaduwing door het gewas,
de directe verdamping wel grooter zijn. De berekende relatieve verdamping voor 9—10
(497) is dus waarschijnlijk wel te hoog.
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is van de ontwikkeling van het gewas. De verdampte hoeveelheid water is dus
evenredig met de opbrengst; slechts bij een zeer geringe opbrengst (2,4 g),
dus bij een totaal mislukt gewas, is de relatieve verdamping grooter (zie noot
onder aan de vorige blz.).
Ook uit tabel 19 van dezelfde publicatie (51) blijkt, dat het waterverbruik
gedurende den groei evenredig is met de geproduceerde bovengrondsche plantenmassa. Slechts bij de potten, die een zeer geringe opbrengst gaven (beendermeel, Algiers- en Florida fosfaat), is het waterverbruik relatief hooger, hetgeen er weer op wijst, dat er ook eenig water direct verdampte, ondanks de
bedekking met grind; misschien is ook het relatieve waterverbruik bij dergelijke slecht ontwikkelde planten wat grooter.
Uit de hier gegeven cijfers volgt, dat de directe verdamping bij afdekken
met glasparels (of fijn grind) gering is en dat men,indien men opde aangegeven wijzen de directe verdamping nog in rekening brengt, voor de
hoeveelheid door de planten verdampt water zeer betrouwbare cijfers moet
krijgen. Het is dan ook zeer te betreuren, dat dit eenvoudige middel om de
directe verdamping grootendeels uit te schakelen, niet werd toegepast bij
de vele proeven, welke ter bepaling van de relatieve verdamping verricht
werden.
Ook bij een serie potproeven (2,5 kg zand) in 1915 aan het ProefstationGroningen met witte haver aangezet en waarbij de oppervlakte met een flinke
laag speelgoedkralen werd bedekt, bleek, dat slechts bij zeer lage opbrengsten,
waarbij men van mislukking van het gewas moest spreken, de relatieve verdamping aanmerkelijk hooger was.Er bestaat dus reden om eenig wantrouwen
te koesteren ten aanzien van de onderzoekingen, waarbij met de daling der
opbrengst een stijging van de relatieve verdamping optreedt. Vermoedelijk
speelt de directe verdamping daarbij een te groote rol.
De cijfers voor de bedoelde potproeven zijn vermeld in tabel 35. Aangezien
slechts de opbrengsten aan luchtdroge stof bekend waren, is ter berekening
van de relatieve verdamping betrokken op droge stof, aangenomen, dat het
vochtgehalte van den luchtdrogen oogst 12 % bedroeg.
De gemiddelde waarde voor de totalerelatieve verdamping, het direct uit
den grond verdampte water dus medegerekend, ligt dus slechts weinig hooger
dan bij de proeven, vermeld in tabel 34, waar bij uitschakeling der potten
9 en 10, voor het totaal per gram droge stof verbruikte water gemiddeld gevonden werd 408 g.
(33) gaat bij zijn proeven den invloed na van bemesting met
wisselende hoeveelheden calciumnitraat en kaliumchloride (gerst), van meer
of minder licht (gerst en erwten) en van de temperatuur (klaver). Opgrond van
HELLRIEGEL
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dezeproeven komt hij tot de conclusie,dat elktekort aan éénofanderen vruchtbaarheidsfactor, waardoor de groei geremd wordt, het relatieve waterverbruik
der planten verhoogt. Het isdus noodig ombij het zoekennaar een gemiddelde
voor de relatieve verdampingswaarde der gewassen slechts zulke planten te
kiezen,waarvan vaststaat, dat zijnormaalgegroeid zijn en dat zij opgeen enkel
tijdstip gebrek hebben gehad aan één der wezenlijke vruchtbaarheidsfactoren
(33, blz. 628 e.V.). Gelukkig beschikte HELLEIEGEL in alle proefjaren over
dergelijke cultures; de betreffende gegevens vermeldt hij volledig en hij
berekent dan de gemiddelde per gram droge stof verbruikte hoeveelheid
water.
TABEL 35

Waterverbruik van witte haver bij potproeven met zand
Groningen — 1915

Opbrengst aan
luchtdroge stof
g
3— 8
10—20
20—25
25—31,6

Totale
relatieve verdamping
berekend op
luchtdroge
stof

berekend op
droge stof

(493)
381
383
371

(560)
433
435
422

Aantal
potten

5
5
11
9

gewas mislukt

Gemiddeld (eerste cijfer uit430

Ik herinner hier aan hetgeen ik boven omtrent de Groninger potproeven
opmerkte. Daarbij kwam niet aan den dag dat gebreklijdende planten relatief
meer water verbruiken dan planten, die zich normaal kunnen ontwikkelen.
Bij een opbrengst van slechts 20,9 g droge stof tengevolge van P-gebrek (zie
tabel 34) is de relatieve verdamping niet grooter dan bij een opbrengst die
driemaal grooter is (zie ook tabel 35). De vraag mag dus gesteld worden, of
dit door HELLRIEGEL geconstateerde feit niet althans ten deele toegeschreven
moet worden aan onjuiste bedragen, welke hij voor de directe verdamping
aannam (nl.dievan onbegroeidepotten) ofaanhetfeit, dat degebezigde deksels
de directe verdamping niet volkomen verhinderden.
Tabel 36 geeft de door HELLEIEGEL gevonden gemiddelde cijfers. Bij de
proeven zonder beschuttende deksel werd de hoeveelheid water, welke uit de
onbebouwde potten verdampte, in mindering gebracht.
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TABEL 36

Doordegewassenverbruiktehoeveelhedenwaterfer grambovengrondschedrogestof,
volgens onderzoekingen van HELLBIEGEL
( Waterconsumption of various crops per 1gram produced dry matter (overhead) by Hellriegel)

Jaar
( Year)

Gewas
(Crop)

Groeimedium
(Growingmedium)

Gemiddelde
van:
(Mean

Tuingrond
(garden soil)
Tuingrond

6 proeven
(experiments)
6 proeven
6
13
5
25

of):

Waterverbruik Met (+ ) of
per gram
zonder (—)
droge stof
beschuttende
(Waterdeksel
consumption
(With (+ )or
without (—)
per 1 gram of
protecting
dry matter)
cover)
g

A
1873
1872
1871
1870
1869
1868

Gerst

(Barley)

„
tt
tl
)t

ti

Zand (sand)
)t

"

"

347

+

318
286
263
305
366

+
+

—
•

—

B
1867
1868
1867
1868
1867
1868
1871
1872
1871
1872
1872
1873
1872
1873
1872
1872
1867

Haver (Oats)
Z.tarwe (S. wheat)
lt

Z. rogge (S. rye)
n

Paardeboonen
(Horse beans)
Paardeboonen
Lupine
Erwten

Zand (sand)
tt
tf

,,
tt

Tuingrond
(garden soil)
Tuingrond

„

(Peas)

,,

Klaver (Clover)
2e jaar (2nd year)
Boekweit
(Buckwheat)
Koolzaad (Rape)
Gerst (Barley)

„

"
Zand (sand)

••

Gemiddeld voor alle gewassen en alle jaren
(Mean of all crops and all years)
Gemiddelde voor alle granen
(Mean of all Corn-crops)

339
464
328
390
315
438
261

—.
—
—
—
—

6
3
8
8
2
8
8
7

264
319
427
231
353
363
297
371

+
+
+
+
+
+
+
+

3
13

337
295

—
~

24 proeven
16
26
15
26
15
3

—

•

+

343 !)
349 n

x
) Bij de berekening dezer gemiddelden werd rekening gehouden met het aantal
proeven waarop elk cijfer betrekking heeft. (In calculating these averages regard has been
had to the number of experiments, to which the figures refer).
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Naar aanleiding van de proeven met gerst onder A in tabel 36 vermeld,
merkt HELLRIEGEL op, dat in de jaren 1871—73, waarin de fout, welke de
eliminatie van de bodemverdamping aankleeft, vermeden werd, de relatieve
verdamping gemiddeld 317 is, terwijl in de jaren 1868—70, waarin dit niet
het geval was, gemiddeld 311gevonden werd *). In de 6proefjaren, die meteorologisch normaal te noemenwaren,verbruikten krachtigen normaal groeiende
gerstplanten voor elke geproduceerde gram bovengrondsche droge stof dus in
doorsnee 310 g water 2 ).
Bij de overige gewassen beschikt HELLBIEGEL wel niet over even omvangrijke waarnemingen als bij gerst maar toch werden meerdere andere gewassen
gelijktijdig en onder precies dezelfde omstandigheden gekweekt, zoodat de
daarbij verkregen gegevensvergelijkbaar zijn. Een overzicht van de uitkomsten
is onder B in tabel 36 opgenomen.
HELLBIEGEL vergelijkt vervolgens de relatieve verdamping der gewassen
met die van gerst welke in hetzelfde jaar gekweekt werd en stelt de laatste
daarbij = 100. Neemt men nu, aldus genoemde onderzoeker, voor gerst de
uit de zesjarige proeven afgeleide gemiddelde relatieve verdamping van 310
alsjuist aan, dan laten zich met de gevonden verhoudingsgetallen voor de verschillende gewassen onder de te Dahme heerschende klimatologische omstandigheden, de volgende verdampingswaarden berekenen (tab. 37).
TABEL 37

Relatieve verdamping volgens HELLRIEGEL
(Transpiration

coefficients (water transpired during the production of unit weight of dry
matter) by Hellriegel)
Gewas (Crop)

Relatieve
verdamping
( Transpiration
coefficients)

Gerst (Barley)
Zomertarwe (Summer-wheat)
Zomerrogge (Summer-rye)
Haver (Oats)

310
338
353
375

Paardeboonen (Horse-beans)
Erwten (Peas)
Roode klaver (Red clover) .
Boekweit (Buckwheat) . . .
Koolzaad (Rape)

270
273
310
363
329

Gemiddeld

(Mean)

325

*) Kent men aan de 3 gevonden cijfers niet dezelfde waarde toe, doch houdt men
rekening met het aantal proeven waarop zij betrekking hebben, dan is het gemiddelde
niet 311 doch 328.
2
) Rekening houdende met het aantal proeven vindt men 325 inplaats van 310. H e t
gemiddelde van de 6 cijfers in de tabel is 314 en niet 310. HELLBIEGEL neemt echter
het ronde getal 310 aan.
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Neemt men inplaats van 310 het cijfer 325 voor gerst, dat m.i. juister is
(zie noot 2 op blz. 138), dan vindt men voor haver inplaats van 375 het cijfer
393, dat goed overeenstemt met de cijfers in tabel 34voor de best ontwikkelde
planten. Voor het gemiddelde van alle gewassen vindt men inplaats van 325
de waarde 341.
HELLRIEGEL wil aan deze cijfers niet meer waarde toekennen dan ze werkelijk verdienen, maar toch meent hij, dat ze de volgende conclusies toelaten.
In de eerste plaats wel deze, dat de oorzaak waardoor in de praktijd het eene
gewas meer voor een drogen, een ander gewas meer voor een vochthoudenden
grond geëigend is, niet gezocht moet worden in de verhouding tusschen transpiratie en assimilatie of productie van organische stof, en in de tweede plaats,
dat de relatieve verdamping onzer cultuurgewassen niet zooveel uiteenloopt,
alsde ongelijkheid in den bouw der planten zou doen vermoeden. En ten slotte
mag uit de cijfers besloten worden, dat de leguminosen in verhouding tot de
geproduceerde plantenmassa in het algemeen iets minder water verdampen
dan de granen.
Reeds vroeger waren er door J. B. LAWES (43) te Rothamsted dergelijke
potproeven genomen met tarwe, gerst, boonen, erwten en klaver. De directe
verdamping uit den grond werd tegengegaan door de potten af te sluiten met
een glazen deksel, waarin in het midden een gat was aangebracht voor het
doorlaten van de planten, 3 in getal bij granen, 1 bij de andere gewassen.
Verder was aan den kant van het deksel nog een gat aangebracht afgesloten
door een kurk, voor het geven van water. De glazen potten bevatten 19 kg
grond. Er waren 3 proefseries, te weten:
Serie 1: grond van een stuk land, uitgeput door 10 opeenvolgende graangewassen zonder bemesting;
Serie 2: zelfde grond doch bemest met K 2 S0 4 , MgS04, NaCl en Ca(H2P04)2;
Serie 3: als 2 doch met NH4C1.
In serie 1was een onbebouwde pot opgenomen; deze was op dezelfde wijze
met een glazen plaat gesloten. Bij de begroeide potten werd het gat in het
midden der deksels (middellijn 19mm) bijna geheeldoordestengelsder planten
opgevuld; dedirecte verdamping moet dus bij de begroeide potten nog geringer
zijn geweest dan bij de onbegroeide pot, die van 19 Maart—11 Augustus
slechts 250gwater verdampte tegen 7à 8kgtotale verdamping bij de begroeide
potten. Defout bij het aanbrengen van de correctie voor de directe verdamping
gemaakt, moet dus gering zijn en kan slechts hoogstens 10g hebben bedragen
op de per gram droge stof verdampte hoeveelheid water.
In tabel 38 zijn de cijfers uit tabel I X der publicatie van LAWES overgenomen. Hij wijst op de overeenstemming, welke tusschen de cijfers voor de
verschillende gewassen bestaat, doch dat bij serie 1 het cijfer voor boonen,
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bij serie 2 die voor boonen en erwten van de overige afwijken. Ook HELLKIEGEL vond, zooals wij zagen, voor de leguminosen lagere waarden. LAWES
oppert de veronderstelling, dat dit verband houdt met het hoogere eiwitgehalte der genoemde gewassen en dat er dus mogelijk een nauwer verband
bestaat tusschen waterverdamping en de vorming van niet-stikstofhoudende
stoffen dan tusschen de verdamping en de vorming van eiwitachtige stoffen.
TABEL 38

Belatieve verdamping volgens LAWES
(Transpiration

coefficients by J . B . LAWES)

Gewas (Crop)

Tarwe (Wheat)
Onbemest
( Unmanured)

Boonen (Beans)

Relatieve
verdamping
( Transpiration
coefficient)
247
258
209
259
269

Serie 2
Miner, bemesting
(Mineral manure)

Tarwe (Wheat)

222
256
219
211
229

Serie 3
Miner, bem. + NH 4 C1
Min. manure -f- NH 4 C1

Tarwe (Wheal)

206
272
(148)
238

(Mean, except clover 3rd series)

In serie 2 zijn alle cijfers lager behalve bij boonen en gerst, in de laatste
serie wijkt de klaver sterk af, doch hier had men te doen met een duidelijk
ziekelijk gewas.
Vergelijkt men deze cijfers met die van HELLRIEGEL dan blijkt, dat ze
ongeveer 100eenheden lager liggen. In hoeverre hier verschillen in de omstandigheden waaronder de proeven genomen werden in het spel zijn, is niet na te
gaan.
E. WOLLNY (88, 89) nam eveneens potproeven om het waterverbruik der
verschillende gewassen onderling te kunnen vergelijken. Hij werkte met potten
(oppervlakte 20 X 20 cm) die óf vrij stonden, óf geplaatst werden op veldjes
(10m2) met hetzelfde gewas bebouwd. Aangezien WOLLNY de opbrengsten niet
vermeldt, doch alleen de per pot met 400 cm2 oppervlakte verdampte hoeveel(140) A 140
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heid water, is slechts onderlinge vergelijking der gewassen mogelijk. Ik heb
de cijfers omgerekend op mm verdampt water, omdat ze dan een beeld geven
van de jaarlijks door de gewassen verbruikte hoeveelheid water in vergelijking
met den regenval (tabel 39).
T A B E L 39

Door verschillende gewassen verbruikte hoeveelheid, water in millimeters,
directe verdamping uit den grond inbegrepen, volgens WOLLNY
(Waterconsumption

of various crops in millimetres, including evaporation from the soil
during the growth of the crops. WOLLNY)

Jaar
(Year)

VerGroeiperiode
damping J a a r
(Period
(Evapo
(Year)
of growth)
ration)

VerGroeiperiode
damping
(Period
(Evapoof growth)
ration)

Gewas (Crop)
Vrij staande cultuurptoten
(Isolated pots)

Gerst (Barley)
. . .
Vroege haver (Early
oats)
Late haver (Late oats)
Late haver (Late oats)
Erwten (Peas) . . .
Erwten (Peas) . . .
Wikke (Vetches)
. .
Wikke (Vetches)
. .
Paardeboonen (Horsebeans)
Roode klaver (Red
clover)
Esparcette (Sain foin)
Gras (Grass)
. . . .
Winterrogge (Winterrye)
Zomerrogge (Summerrye)
Zomerrogge (Summerrye)

Potten tusschen hetzelfde
gewas
(Pots surrounded by the
same crop)

1879

1/5—16/8

371

1879

20/4—22/8

389

1879
1879
1880
1879
1880
1879
1880

1/5—16,8
1/5—12/9
20/4—10/9
1/5— 9/8
20/4—14/8
1/5— 9/8
20/4—23/8

383
425
562
369
468
363
548

1880
1879

20/4—14/9
20/4—27/8

489
450

1879

1/5—12/9

395

1880

20/4—10/9

449

1879

1/5— 1/10

541

1879
1880

20/4— 1/10
20/4— 1/10

439
588

1879
1879

1/51/5-

533
456
1879

20/4— 3/8

370

1880

20/4—14/8

433

1880

1/10
1/10

20/4—14/8

469

Deze verdampingscijfers wijzen erop, dat de relatieve verdamping van de
meeste der onderzochte gewassen tusschen 300 en 500 gelegen is. Dat de
cijfers in de verschillende jaren uiteenloopen zal vermoedelijk wel een gevolg
van verschil in opbrengst zijn.
WOHLTMANN (86 blz. 80 en 87, blz. 151—155) te Halle werkte weliswaar
met niet weegbare lysimeters, maar door den grondwaterstand op een bepaald
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peil te houden, was een benadering van het waterverbruik toch mogelijk. Hij
berekende ook de gemiddelde relatieve verdamping (met inbegrip der directe
verdamping) voor de 3proefjaren, doch wijst erop,dat door lekkage en door de
inrichting der lysimeters de vaststelling van exacte cijfers niet mogelijk was.
Hij vond de volgende waarden:
voor gerst
tarwe
haver
erwten

322
351
375
352

en WIMMER (85) namen in de jaren 1896—1900 een groot
aantal potproeven betreffende kalibemesting met aardappelen, tabak, boekweit; mosterd, haver en cichorei. Vooral de proeven met aardappelen en
tabak waren zeer omvangrijk.
Het water dat aan de potten werd gegeven, werd steeds gewogen, zoodat
men volledige gegevens kreeg omtrent de verdampte hoeveelheid water. In
de tabellen worden ook steeds de cijfers voor de relatieve verdamping per pot
vermeld; zoodoende heeft men de beschikking over 41 cijfers bij aardappelen,
34 bij tabak en ongeveer 20 bij de andere gewassen, terwijl elk cijfer het gemiddelde is voor twee parallelpotten.
Aangezien de glazen potten gevuld waren met zand of een mengsel van
zand en veen nemen degenoemde onderzoekers aan, dat de directe verdamping
zeer gering was, daar spoedig na het begieten het bovenste laagje uitdroogt
en het water niet zoo snel opstijgt als in natuurlijken grond; zij meenen dus,
dat de directe verdamping hier verwaarloosd mag worden.
Wilde men de directe verdamping door middel van een onbebouwde pot
bepalen, dan zou men, volgens W. en W. een te lage waarde vinden, aangezien
deze pot, doordat de oppervlakte slechts zelden bevochtigd zou behoeven
te worden om het watergehalte constant te houden, nagenoeg geen water
zou verdampen (85 blz. 24).
Als men echter ziet, dat de relatieve verdamping sterk stijgt met de afname
van de opbrengsten, dan vraagt men zich toch af, of de veronderstelling
van WILFABTH en WIMMER, dat de directe verdamping bij de begroeide
potten verwaarloosd mag worden, wel juist is; de op blz. 133 vermelde Groninger proeven bevestigen althansniet devrij algemeen voorkomende meening,
als zou de relatieve verdamping bij geremden groei sterk toenemen. Verder
zou opgemerkt kunnen worden, dat het in mindering brengen van een bedrag
voor de directe verdamping, afgeleid uit de verdamping van een onbegroeide
pot, terwijl men weet, dat dit bedrag te laagis, toch altijd juister zou zijn geweest dan het geheel achterwege laten van een correctie.
WILFABTH
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Genoemde onderzoekers wijzen er op, dat de relatieve verdamping afneemt
met de kaligift. Aangezien men echter bij deze proeven niet weet welk aandeel
de directe verdamping in de gevonden cijfers heeft 1 ), is een besliste uitspraak
in deze niet wel mogelijk, hoewel een invloed van de kaliconcentratie
in den grond op de verdamping niet onwaarschijnlijk geacht moet
worden 2 ).
Uit het cijfermateriaal van WILFARTH en WIMMER heb ik slechts die cijfers
genomen ,welke betrekking hebben op de potten, die minstens 2/3 van den
maximalen oogst aan droge stof opbrachten; de cijfers hebben dus slechts
op goed ontwikkelde planten betrekking.
De relatieve verdamping wordt bij deze onderzoekingen betrokken op de
droge stof van de geheele plant met inbegrip derwortels. Aangezien alle andere
onderzoekers slechts rekening houden met de bovengrondsche plantendeelen,
geef ik in tabel 40 ook de verdampingscijfers berekend per eenheid aan droge
stof in de bovengrondsche deelen.
Bij deze cijfers treft het buitengewoon hooge cijfer voor haver; met een
enkele uitzondering werden voor dit gewas steeds belangrijk lagere cijfers
gevonden.
TABEL 40

Cijfers voor de relatieve verdamping ontleend aan
onderzoekingen van WILFARTH en WIMMER
(Transpiration

coefficients, calculated from experiments by WILFAKTH and W I M M E E )
Relatieve verdamping berekend
(Transpiration
coefficients
calculated)
Gewas (Crop)
met inbegrip
der wortels
(roots included)

Haver (Oats)
Aardappelen (Potatoes) . .
Tabak 1897 (Tobacco 1897J
Tabak 1899 (Tobacco 1899J
Boekweit (Buckwheat)
. .
Mosterd (Mustard)
. . . .
Cichorei (Chicory)
. . . .

zonder wortels
(vnthout roots)
685
276
447
(393)3)
484
563
255

*) De directe verdamping zal kleiner zijn naarmate de ontwikkeling van het gewas
tengevolge van een ruimere kalivoorziening beter is.
2
) SCHMAIFTTSS heeft in 1934 door een onderzoek op groote schaal den invloed der
kalibemesting op de verdamping bij haver bevestigd gevonden (64).
3

) Wortelgewicht niet vermeld. (Weight of roots not mentioned.)
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Ook DEHÉBAIN (8)heeft bij zijne onderzoekingen omstreeks 1890 aandacht
geschonken aan het door de planten verdampte water. Hij nam proeven
met raaigras en klaver in potten van aardewerk met 60 kg grond; onderin
de potten werd grind gebracht, terwijl zich in den bodem een opening bevond
voor den afvoer van het drainwater. Voor de verdampte hoeveelheid water
nam DEHÉBAIN het verschil tusschen regenval en de hoeveelheid van het
opgevangen drainwater. Door de dichte bezetting met gras was volgens hem
de directe verdamping vanuit den grond te verwaarloozen.
DEHÉBAIN gaf verschillende bemestingen en kwam tot hetzelfde resultaat
als LAWES en HELLBIEGEL n.1., dat een voor het gewas passende bemesting
de hoeveelheid per eenheid van droge stof verdampt water doet dalen. Hij
vond de in tabel 41 genoemde cijfers (8 blz. 470).
Nogmaals zij hier herhaald, dat het geenszins buitengesloten is, dat de
bemesting invloed kan uitoefenen op de relatieve verdamping x ). Zoolang
men echter de directe verdamping niet volkomen kan uitschakelen of voor
het juiste bedrag in rekening kan brengen, is een definitieve uitspraak niet
mogelijk.
Dit neemt echter niet weg, dat de conclusie van DEHÉBAIN juist is, dat
men in droge streken goed moet mesten om het beschikbare water zoo economisch mogelijk te gebruiken. Dedirecte verdamping van water uit den grond
is verhes en dient derhalve tegengegaan te worden: men moet zorgen, dat het
gewas zoo snel en zoo volledig mogelijk den grond bedekt, waardoor de directe
verdamping wordt tegengegaan.
T A B E L 41

Invloed der bemesting op de relatieve verdamping volgens DEHÉBAIN
(Influence

of manuring

on the transpiration

coefficient. Experiments

by DEHÉBAIN)

Opbrengst
(Produce)

Raaigras (Ryegrass)
Volledige bemesting (Complete manure)
Geen bemesting (Without manure)
Klaver (Clover)
Volledige bemesting (Complete manure)
Geen bemesting (Without manure)
Kunstmest + aftreksel van stalmest (Artificial manure +
extract of stable-dung)
Idem

Relatieve
verdamping
(Transpiration
coefficient)

398
454
255
272

x
) DEHÉBAIN wijst b.v. aan de hand van cijfers voor tuinkers en raaigras op de
relatief sterkere wortelontwikkeling bij voedselgebrek.
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Door VON SEELHOBST zijn v a n 1903—1913t e Göttingen uitvoerige proeven
genomen omtrent de waterhuishouding der gewassen, onder omstandigheden,
welke een meer natuurlijke ontwikkeling der gewassen waarborgden. Voor
de beschrijving der bij dit onderzoek gebruikte lysimeters, welke een oppervlakte v a n 1 m 2 en een diepte v a n 1,33 m hadden, zij verwezen naar Hoofdstuk I blz. 27.
De mogelijkheid om de bakken t e wegen m a a k t het mogelijk om elk oogenblik de in totaal uit de bakken verdampte hoeveelheid water t e kunnen bepalen. De uitsluitend door de planten verdampte hoeveelheid water is slechts
door ruwe schatting v a n de direct uit den grond verdampte hoeveelheid
water te benaderen, terwijl zich hier, in tegenstelling met de potproeven v a n
L A W E S en H E L L E I E G E L de moeilijkheid voordoet, d a t de hoeveelheid water,
welke bijregen en dauw aan de planten blijft hangen en direct vanaf de planten
verdampt, niet t e schatten is.
De uitsluitend door de planten verbruikte hoeveelheid water vindt VON
SEELHOBST door v a n de verdamping bij de begroeide bakken die v a n den
onbegroeiden bak af te trekken. Deverdamping uit denonbegroeiden lysimeter
is echter slechts een zeer ruwe benadering v a n de verdamping, welke direct
uit den grond bij de begroeide lysimeters plaats vindt, VON SEELHOBST wijst
er dan ook nadrukkelijk op, d a t de verdamping uit den begroeiden grond
in werkelijkheid kleiner moet zijn, 1° omdat de planten zon en wind, de voornaamste factoren der verdamping, keeren, en 2° omdat de lucht onder het
gewas tengevolge v a n transpiratie vochtiger is dan boven den onbebouwden
grond.
Bij de eerste proeven in 1903,waarbij 3bakken m e t haver werden bebouwd,
werd vanaf 29 April (opkomst der haver) t o t 12Augustus (oogst) 395,7 1 water
verbruikt ( = 396m m ) .De oogst bedroeg 1118droge stof. Per gram droge stof
was dus noodig geweest, inclusief verdamping door den grond, 354 g water.
Rekent men d a t de vegetatieperiode eerst 20 Mei,toen de haver n.1. duidelijk
water ging verbruiken, begon, d a n vindt men 327g. H e t verbruik der planten
alleen is volgens VON SEELHOBST 268 g per 1 g droge stof. Op welke wijze hij
de door den grond verdampte hoeveelheid water heeft geschat, blijkt uit de
verhandeling niet.
I n het volgende jaar werd weer haver verbouwd in twee der bakken;
een der bakken bleef onbebouwd. „Bei der Schätzung (d.w.z. v a n
het direct verdampte water) wurde von der Verdunstung der Brachparzelle ausgegangen. Es wurde die verschiedene Feuchtigkeit des Brachkastens u n d der bestandenen Töpfe berücksichtigt u n d schliesslich
wurde die A r t u n d Menge der Niederschläge in Betracht gezogen". (70a
blz. 254).
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Hoe VON SEELHOEST den invloed dezer verschillende factoren schatte,
deelt hij niet mede; een voorbeeld ware wel gewenscht geweest.
Hij vond nu voor beide bakken de volgende cijfers:
II
Van 21 April—1 Aug. verbruikt door de planten .
Geoogst droge stof (= 87 % v. d. luehtdroge oogst
Voor productie van 1 g droge stof was noodig . .
Verdampt + verbruikt per 1 g droge stof

. . . .

281,4 1
1096,2 g
256,7 „
338

g

264.5 1
959.6 g
270,2 „
351

De voor de relatieve verdamping gevonden cijfers verschillen dus niet
veel van het in het voorafgaande jaar gevonden cijfer (268).
Opgemerkt zij, d a t half Mei bij bak I de grond tusschen de rijen gehakt werd,
bij bak I I daarentegen werd aangedrukt. I n het meerdere waterverbruik bij
I I wil VON SEELHOEST een bevestiging zien v a n de meening, dat het relatieve
waterverbruik grooter wordt, indien de groei door een of ander tekort belemmerd wordt.
H e t is echter zeer de vraag, of men dit wel uit deze cijfers, die ten deele
op schatting berusten en bovendien niet zoo heel veel verschillen, mag afleiden.
Zeer waarschijnlijk zal ook de verdamping aan het grondoppervlak bij den
aangedrukten grond grooter zijn geweest dan bij den behakten grond en dit
verschil zal VON SEELHOEST toch wel niet in rekening hebben kunnen brengen.
E e n volgend onderzoek (71) geeft cijfers voor tarwe, rogge en aardappelen;
ik vermeld ze met de reeds genoemde cijfers in tabel 42 1 ).
Over zijn schatting van het door den grond verdampte water is VON S E E L HOEST blijkbaar allerminst gerust. Hij schrijft n.1. in de betreffende publicatie
(71 blz. 340): „Ich habe die Schätzung zo vorsichtig wie möglich vorgenommen
u n d glaube ungefähr das Richtige getroffen zu haben. Dabei bin ich mir aber
wohl bewusst, dass m a n auch andere Schätzungen aufstellen kann. Da die
Zahlen für Verdunstet geschätzt sind, so sind die Angaben für Verbraucht
auch unsicher.
Later (77) heeft VON SEELHOEST nog proeven genomen om den invloed
van de beschaduwing van den grond door het gewas op de verdamping t e
leeren kennen. Hij pootte daartoe op verschillende tijdstippen geoogste
roggeplanten in de lysimeterbakken en vergeleek d a n de verdamping dier
bakken met die van bakken zonder roggeplanten. De invloed van de op deze
wijze verkregen beschaduwing was zeer groot; zoowerd van 15April t o t 16 J u n i
1
) Een overzicht van de door v. SEELHOEST gevonden cijfers voor de relatieve verdamping vindt men ook bij PILASKI (57 blz. 328).
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uit den onbepoten lysimeter 106mm water verdampt tegen 71mm uit den met
rogge bepoten lysimeter.
T A B E L 42

Relatieve verdamping bij enkelegewassenop leemgrond volgensVON SEELHORST
(Transpiration

Jaar
( Year)

1903
1904
1905

coefficients for some crops in loamsoil by v. SEELHORST)

Gewas (Crop)

Haver
Haver
Roode
lste
Tarwe

(Oats)
(Oats)
klaver (Red clover)
snede (1st crop)
(Wheat)

Aardappelen (Potatoes)

Totale verdamping
(planten + grond)
Relatieve
per eenh. dr. stof
verdamping
(Total evaporation
( Transpiration
(plants + soil)
coefficient)
per unit of
dry -matter)
268
263
423

327
345

333
375
278 !)

501
621
403

Er zijn aan deze bepaling echter twee onvermijdelijke fouten verbonden:
1°. bij het poten der planten wordt de grond omgewoeld, 2°.de lucht onder de
levende planten is vochtiger dan onder de ingepote doode planten. Bovendien
zullen de uitkomsten afhankelijk zijn van de omstandigheden waaronder de
proef genomen wordt (vochtgehalte en structuur van den grond, regenverdeeling, temperatuur, zonneschijn en wind).
Doordrongen van al deze moeilijkheden ten aanzien van het schatten der
directe verdamping, beperkt VON SEELHORST zich dan ook voortaan maar tot
de bepaling van het totalewaterverbruik (dus met inbegrip der directe verdamping). Deze cijfers hebben echter slechts een beperkte waarde, ook als men ze
onderling beschouwt. Want als VON SEELHORST b.v. vindt (79, blz. 279), dat
winterrogge een hoog, klaver een laag relatief water verbruik heeft, dan is
dit geen bijzondere eigenschap dezer gewassen, doch een gevolg daarvan,
dat bij de berekening voor rogge het gedurende den winter uit den grond verdampte water wordt medegerekend, terwijl bij klaver het aandeel van het
verdampingswater gering is, daar de klaver al spoedig den grond bedekt en
de directe verdamping verhindert.
Bij enkele onderzoekingen (74, 76) wijst v. SEELHORST ook op den invloed
der bemesting en van den rijkdom van den grond op het relatieve waterverbruik. Hoe rijker de bodem des te minder water hebben de planten noodig
J

) Berekend op knollen zonder loof. (Calculated on tuber without leaves.)
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om dezelfde hoeveelheid voedingsstoffen op te nemen, terwijl tevens ook de
oogsten grooter zullen zijn (74, blz. 92). Bij vruchtbare gronden derhalve
lagere cijfers voor de relatieve verdamping door de planten.
Ongetwijfeld klinkt dit zeer aannemelijk en ik wil de Groninger proeven
vermeld op blz. 133 en 135, waarbij in zandcultures met haver de relatieve
verdamping bij ver uiteenloopende opbrengsten constant bleek te zijn, niet
aanvoeren als afdoend bewijs, dat de meening van v. SEELHOKST e.a. onjuist is.
Maar experimenteel is m.i. de afhankelijkheid der relatieve verdamping van
den voedingstoestand van de plant nog niet overtuigend aangetoond door de
moeilijkheid om bij het onderzoek de verdamping door de planten te scheiden
van de verdamping vanuit den grond. Er zijn twee factoren welke de cijfers
in de richting van de bedoelde afhankelijkheid beinvloeden: 1°. legt bij een
hooge opbrengst de directe verdamping minder gewicht in de schaal dan bij
een lage opbrengst tengevolge van een of ander tekort, 2°. zal bij een goede
ontwikkeling van het gewas de direkte verdamping ook geringer zijn.
TABEL 43

Waterverbruik en relatieve verdamping per eenheid droge stof
volgens v. SEELHORST
Total water consumption and transpiration coefficient pzr unit of dry matter
(v. SEELHOKST) )

Jaar
(Year)

1907

1906
1907
1908
1909

Grondsoort
(Soil
species)

Leem
(Loam)
Zand
(Sand)
Zand
Leem

Gewas
(Crop)

Gerst (Barley)

. . .

Rogge (Rye)
. . .
Bieten (Beets) . . .
Lupine (Lupine) . .
Lupine (Lupine) . .
Aardapp. (Potatoes)
Z.gerst (S.barley)
Rogge (Rye)
. . .
Weide (Pasture) . .
Hooiland (Meadow)
Weide (Pasture) . .
Hooiland (Meadow)

Verdampt en
verbruikt
(Evaporated by soil
and consumed
by plants)

Verbruikt door het
gewas (Relatieve
verdamping)
(Consumed by plants
( Transpiration
coefficient) )

417

30/ 3—12/ 8

346

30/ 3—12/ 8

516
467
403
424
654 i)
573
900
619 2)
495 2)
667 2)
582 2)

17/10—12/ 8
11/ 5— 5/11
2/ 8— 8/10
2/ 8— 7/12
21/ 5— 7/ 8
30/ 3 — 7/ 8
12/10— 7/ 8
4/ 4—16/ 9
4/ 4—16/ 9
6/ 4—27/ 9
6/ 4—27/ 9

307
268
218
312
290 1 )
295
408

30/ 5—12/ 8
11/ 5— 5/11
2/ 8— 8/10
2/ 8— 7/12

—

—

30/ 3 — 7/ 8
12/10— 7/ 8

Literatuur
(References)

72 blz.
195—197
Id.
Id.
73 blz. 200
Id.
73 blz. 203-4
73 blz. 205
73 blz. 207
78 blz. 82

') Gemiddelde van 6 waarnemingen. (Mean of 6 observations.)
2

) Waterverbruik per eenheid luchtdroge stof. (Waterconsumption
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Tabel 43 vermeldt nog enkele cijfers uit de onderzoekingen van v. S E E L HORST.

De in deze tabel genoemde proeven m e t betrekking t o t weide- en hooiland
werden ook m e t lysimeters uitgevoerd. H e t beweiden werd nagebootst door
viermaal het gras af t e trekken, terwijl bij het hooiland het gras driemaal
werd afgesneden. H e t totale waterverbruik bedroeg bij de „weide" in beide
jaren resp. 336 en 332, bij het „hooiland" 481 en 436 kg. V O N SEELHOEST
t r e k t hieruit de conclusie, d a t het waterverbruik bij weiland veel geringer is
dan bij hooiland, hetgeen zou zijn toe t e schrijven aan het bij beweiden voortdurend verwijderen der assimileerende organen 1).
V O N SEELHOEST heeft ook getracht door vochtbepalingen in den grond van
meerdere proefvelden op 25, 50 en 75 cm onder de oppervlakte in ' t midden
der maanden April t o t en m e t December een inzicht t e krijgen in het waterverbruik der verschillende gewassen. Op grond dezer onderzoekingen komt hij
t o t de volgende conclusies (68 en 79).
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Rogge verbruikt veel minder water dan tarwe. Een groenbemestingsgewas
is dus n a tarwe in ongunstiger conditie dan na rogge, ook door lateren
zaaitijd.
Klaver p u t den grond t o t het uiterste aan vocht uit. I n droge jaren is zij
dus een ongunstige voorvrucht voor een wintergewas. I n n a t t e jaren is
dit als een voordeel t e beschouwen door minder stikstofverlies.
Aardappelen verbruiken het minste water; zij laten vooral den ondergrond
n a t . D u s : goede voorvrucht voor wintergewas, vooropgesteld, d a t het veld
niet t e laat ontruimd wordt.
Erwten zijn een goede voorvrucht voor een wintergewas door relatief
gering waterverbruik.
Haver onttrekt veel water aan den grond; zij is dus een slechte voorvrucht
voor een wintergewas.
Ten opzichte van den watervoorraad volgt tarwe beter op rogge dan rogge
op tarwe.

Voederbieten zouden wat de wateronttrekking betreft tusschen rogge en
erwten in staan. Haver, tarwe en klaver stelt v. SEELHOEST in dit opzicht
op één lijn.
Nauwkeurige waarnemingen zijn volgens hem op 't veld niet mogelijk en
daarom heeft hij de proeven met lysimeters genomen. Maar toch schijnt hij de
uitkomsten dezer proeven per slot van rekening niet volkomen vertrouwd t e
hebben, want in geen der daarop betrekking hebbende publicaties t r e k t hij
*) Zie de proeven van O. PITSCH op blz. 152 waarbij eveneens een aanwijzing werd
verkregen, dat de verdamping op weiland geringer is dan op hooiland.
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uit de uitkomsten dergelijke conclusies als boven uit de cijfers betreffende het
vochtgehalte van den grond.
I n een publicatie uit ' t jaar 1915 (69), de laatste welke ik over dit onderwerp uit het instituut t e Göttingen in de literatuur vond, geeft VON SEELHOEST
een overzicht v a n de met betrekking t o t het waterverbruik der verschillende
gewassen door hem verrichte onderzoekingen. De proeven hebben 14 jaren
geloopen en zullen volgens hem dus wel een juist beeld geven van de eischen,
welke de onderzochte gewassen ten aanzien van het water stellen.
Op blz. 66 der onder N°. 69 vermelde publicatie zijn voor de jaren 1901—
1913 de gemiddelde vochtgehalten van den grond op 25, 50 en 75 cm diepte
in de maanden April t o t en met November onder de gewassen aardappelen,
erwten, rogge, haver, voederbieten en tarwe grafisch voorgesteld. Uit deze
grafieken, evenals die op blz. 71 treedt zeer duidelijk naar voren, op hoe verschillende wijzen de gewassen den watervoorraad op verschillende diepten in
den grond aanspreken. Duidelijk is b.v. te zien, d a t onder aardappelen de grond
bijna steeds vochtiger is dan onder de andere gewassen en d a t het vochtverlies
op 75 cm diepte maar gering is. Aardappelen zullen dus op lichte gronden
profijt kunnen trekken van zomerregens, doch niet van het water op 75 cm
diepte in den ondergrond. Hetzelfde geldt eenigermate voor erwten, doch
deze wortelen dieper en stellen hoogere eischen aan den watervoorraad,
zoodat ze een wat meer waterhoudenden grond verlangen dan aardappelen.
Rogge stelt eveneens lagere eischen dan tarwe en haver en p u t vooral den
ondergrond minder uit. Reeds daarom is zij vooral voor lichte gronden geschikt.
Maar d a t zij het op de lichte gronden zoo goed doet, is vooral een gevolg van
het feit, dat haar krachtigste groei vroeg in den zomer valt, zoodat ze nog
meer dan de andere onderzochte gewassen, kan profiteeren van den gedurende
den winter in den grond gevormden watervoorraad.
D a t tarwe en haver de hoogste eischen aan den watervoorraad, ook a a n
die op 75 cm diepte stellen, treedt uit de grafieken duidelijk aan den dag.
Herhaling van de onderzoekingen v a n VON SEELHOBST in verband met de
eischen, welke de diverse gewassen aan den watervoorraad op verschillende
diepten stellen, bij de voornaamste Nederlandsche grondsoorten, is ongetwijfeld gewenscht. Van de waterhuishouding in onze gronden zijn wij nog zeer
slecht op de hoogte en toch is dit een zaak, die vermoedelijk minstens zoo
belangrijk is als de kalk-, kali- of fosforzuurtoestand van den grond. Ook bij
de studie der vruchtwisseling zal onderzoek in deze richting ongetwijfeld goede
diensten kunnen bewijzen.
O. LEMMEKMANN heeft meerdere jaren de verdamping bij gramineëen en
leguminosen bestudeerd m e t behulp van potten gevuld met 15 kg voldoend
bemesten grond (47, blz. 233). De verdamping direct uit den grond bracht ook
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hij in rekening door van de totale verdamping de uit onbebouwde potten verdampte hoeveelheid water af te trekken. Hij erkent wel, dat deze methode
fout is, maar ze is volgens hem, de beste die men kan bedenken x).
De resultaten zijner onderzoekingen vindt men in tabel 44.
T A B E L 44

Relatieve verdamping bij gramineeën en leguminosen
O. LEMMEKMANN
{Transpiration

coefficients of grasses, cereals and leguminous crops. O. LEMMERMASN)
Gewas (Crop)

Engelsch raaigras (Engl, rye grass)
Beemdlangbloem (Meadow fescue)
I t a l . raaigras (Ital. rye grass) . .
Fr. raaigras (Oat grass)
W i t t e dravik (Brome grass) . . .
Kropaar (Code's foot)
Timothee (Timothy grass)
. . . .

1902

452
534

1903

1904

203
235
258
225
241
316

380

291

Gerst (Barley)
'Tarwe (Wheat)
Rogge (Rye)
H a v e r (Oats)

322
324
256
414

E r w t e n (Peas)
Paardeboonen (Horse beans) . . .
Lupine (Lupine)
Roode klaver (Red clover) . . . .
W i t t e klaver (White clover) . . .
Bastaard klaver (Alsïke clover) . .
Incarnaat klaver (Carnation dover)
Luzerne klaver (Lucerne dover)
Hoorn klaver
Wikke (Vetch)

166
157
140
212
175

375
331
356
189
226
119

193

Uit deze cijfers welke om de bovengenoemde reden zeker te laag zijn
schijnt te volgen, zooals ook HELLRIEGEL reeds vond, dat de gramineeën per
eenheid geproduceerde droge stof meer water verdampen dan de leguminosen.
Het valt in de tabel op, dat de cijfers, welke in 1902 gevonden werden,
zooveel hooger zijn dan die in 1904.Dat zal mogelijk hieraan zijn toe te schrijven, dat de waarnemingen niet in denzelfden tijd van het jaar gedaan werden,
terwijl bovendien, en dit is van nog meer belang, in 1902 de gewassen een
J
) Als men ziet dat in 1902 uit de onbebouwde potten ruim 10 liter water verdampte tegen 16—21 liter uit de bebouwde potten dan rijst toch gegronde twijfel aan
de betrouwbaarheid der cijfers. I n de andere proefjaren was de toestand dezelfde.
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tweemaal längeren groeitijd hadden. I n 1902 werden de waarnemingen verricht
v a n 9 Juni—12 Augustus en in 1904 v a n 19 Augustus—25 September; in
1904 zal de correctie voor de directe verdamping, die ongetwijfeld te groot was,
bij de uit den aard der zaak geringere opbrengsten in d a t jaar de cijfers voor de
relatieve verdamping meer gedrukt hebben dan in 1902.
Naar het mij voorkomt dient men bij dergelijke proeven meer aandacht te
schenken aan de omstandigheden waaronder de waarnemingen verricht worden
en ervoor te zorgen, dat de gewassen steeds de geheele groeiontwikkeling doormaken.
O. PITSCH (58) n a m intertijd t e Wageningen proeven in ijzeren bakken met
een oppervlakte van 0,8 m 2 en een hoogte van 1m, gevuld met zware rivierklei
en de bijbehoorende graszoden. Doel was den invloed van den grondwaterstand op wei- en hooiland n a t e gaan. De bakken waren daarom voorzien van
peilbuizen en van een inrichting om water toe t e voegen of af te laten vloeien.
Bij de 3 weide-bakken werd het gras m e t korte tusschenpoozen m e t een
daarvoor geconstrueerde schaar afgeknipt om zoodoende het afweiden door het
vee eenigszins n a te bootsen terwijl bij de hooibakken het gras in den bloei
m e t een scherp mes werd afgesneden. De proeven werden genomen in drie
opeenvolgende jaren.
Slechts de uitkomsten der jaren 1910 en 1911 zijn onderling te vergelijken
daar de waarnemingen in deze beide jaren over dezelfde periode loopen, tsrwijl
in 1909 de waarnemingen 3 maanden later begonnen en één maand eerder
beëindigd werden.
I n het droge jaar 1911 was de opbrengst aanmerkelijk lager dan in 1910,
vooral bij het hooiland. De totale verdamping is in 1911 grooter en dientengevolge is de relatieve verdamping in dat jaar belangrijk hooger. H e t is echter
de vraag, of de relatieve verdamping uitsluitend door de planten in het droge
jaar wel inderdaad hooger is geweest en of de hoogere cijfers niet in hoofdzaak
een gevolg zijn van meerdere directe verdamping vanuit den grond. H e t zal
bij grasland wel geheel onmogelijk zijn om uit t e maken, welk deel der totale
verdamping voor rekening komt van de planten, welk deel voor rekening
van den grond terwijl men hier de verdamping vanuit den grond ook niet door
middel van bedekking met glasparels kan uitschakelen.
BRIGGS en SHANTZ (1 b)verrichtten in Akron (Colorado) gedurende een paar
jaar uitvoerige onderzoekingen ontrent het waterverbruik der gewassen, waarbij
zij aandacht schonken aan de factoren, welke daarop invloed uitoefenen. Zij
vonden hoogere cijfers dan de meeste andere onderzoekers (b.v. gerst 534,
haver 597, boonen 728, witte klaver 770) niettegenstaande de afdoende voorzorgen, welke genomen werden om de directe verdamping te voorkomen. De
proefpotten werden nl. afgedekt door goed sluitende deksels m e t gaatjes voor
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het doorlaten der planten, terwijl de ruimten tusschen de stengels en het deksel
bovendien nog met was werden afgesloten. De ijzeren potten bevatten 115 kg
vruchtbaren bovengrond, die bovendien voldoende bemest werd; alle proeven
werden in 6-voud genomen.
TABEL 45

Relatieve verdamping bij hooi- en weiland volgens O.
(Transpiration

Jaar
(Year)

1909

1910

Waterstand
onder
oppervlakte
(Groundwater
table beneath
the surface)

Totaal
verdampt
water
(Total
evaporated
water)

Oogst
droge
stof
(Yield
of dry
matter)

cm

kg

g

10/7— 8/11
Weide
I . .
(Pasture) I I . .
Ill . .

40
60
80

223,38
206,07
212,57

472
476
516

473
433
412

439

Hooiland I . .
(Meadow) I I . .
Ill . .

40
50
70

211,59
208,85
243,35

632
623
672

335
335
362

344

13/4—17/10
Weide
I . .
II . .
Ill . .

40
60
80

327,24
294,29
297,54

717
781
845

456
377
352

395

I . .
II . .
Ill . .

40
50
70

472,00
442,00
417,00

1008
1137
1245

468
389
335

397

25/4—16/10
Weide
I . .
II . .
Ill . .

40
60
80

342,76
315,76
301,76

614
541
530

559
586
569

571

40
50
70

517,70
466,10
408,70

752
779
614

688
599
666

651

Tijdvak
en aanduiding
der bakken
(Periods and
indications of
the tanks)

Hooiland

1911

PITSCH

coefficients for hay-field and pasture by O. PITSCH)

Hooiland

I . .
II . .
Ill . .

"R,P1at,î ftvfl

AVV^IMJIJJ.ÜV U

damping
( Transpir.
coefficient)

p

.,

deld
(Mean)

Het blijft natuurlijk een open vraag, in hoeverre de omstandigheden waaronder deze proeven genomen werden en waarbij dan ook gedacht wordt aan de
klimatologische omstandigheden, aansprakelijk gesteld moeten worden voor
de hooge waarden, welke bovengenoemde onderzoekers voor de relatieve verdamping vonden.
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K E Ü G E E en W I M M E R hebben aan het Proefstation—Bernburg gedurende
een lange reeks van jaren een zeer groot aantal potproeven (zand-veenmengsel)
m e t suikerbieten genomen, waarbij ook steeds het verbruikte water genoteerd
werd. I n een in 1927 verschenen bizondere aflevering van het Zeitschrift des
Vereins der deutsche Zuckerindustrie (42)vindt men in een groot aantal tabellen
een uitgebreid cijfermateriaal omtrent het waterverbruik bij bieten. Uit de
tabel op blz. 91 der bedoelde publicatie, aangevende de gemiddelde cijfers
voor normaal ontwikkelde bieten in de jaren 1904 t o t en m e t 1925, blijkt,
d a t het waterverbruik per gewichtseenheid droge stof (biet + loof) schommelt
tusschen 239 en 433 en gemiddeld 294 bedraagt. H e t hoogste cijfer werd gevonden in den drogen zomer van 1911, het daarop volgende cijfer 417 in den
drogen zomer van 1921.
Bij de berekening der relatieve verdamping werd geen rekening gehouden
m e t het direct uit den grond v e r d a m p t e water en ook werden geen maatregelen
getroffen om de directe verdamping t e voorkomen of t e beperken.
I n dezelfde publicatie (blz. 76) geven K R Ü G E R en W I M M E R een tabel
waaruit duidelijk naar voren komt, dat bij stijging der kalibemesting het
relatieve waterverbruik bij bieten afneemt.
Een twaalftal jaren geleden zijn aan het Institut fur Pflanzenbau der
Universiteit te Königsbergen in Pr. meerdere onderzoekingen verricht omtrent
de waterbehoefte der gewassen. Deze onderzoekingen werden allen op ongeveer
gelijke wijze uitgevoerd met cultuurpotten van MITSCHERLICH, gevuld m e t een
mengsel van ongeveer 5 kg zand en 1 kg veen. Door geregeld bijgieten eener
verdunde voedingsoplossing werden de potten op een gelijk gewicht gehouden,
waarbij in de meeste gevallen de grond volkomen met water verzadigd was.
W U N D E R L I C H (92) beseft wel de moeilijkheid der directe verdamping, maar
houdt er verder geen rekening mede. Aan het slot t r e k t hij de conclusie, d a t
de verdamping uit den grond onder een plantendek, d a t den grond volkomen
beschaduwt, zoo gering is,dat zij praktisch niet in aanmerking genomen behoeft
t e worden, maar hij voert daar geen bewijzen voor aan en in ieder geval geldt
dit toch zeker niet, zoolang het gewas zijn vollen wasdom nog niet bereikt heeft.
Uit de lijst aan het eind der verhandeling waarin de opbrengsten en de hoeveelheden verbruikt water per pot en per gram droge stof vermeld staan, zijn
enkele cijfers in tabel 46 overgenomen. Deze cijfers zijn, in vergelijking met
andere cijfers voor de relatieve verdamping, hoog te noemen, hetgeen zijn
verklaring vindt in het niet in rekening brengen der directe verdamping.
Een volgend onderzoek is d a t van PILASKI (57). Deze schonk meer aandacht
a a n de directe verdamping. Hij ging den invloed n a v a n de beschaduwing door
de gewassen op de directe verdamping door 3 van 6 onbebouwde potten kunstmatig t e beschaduwen door het plaatsen op de potten van kartonnen cilinders,
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voorzien van vertikale uitsnijdingen, die een overeenkomstige beschaduwing
zouden geven als de gewassen. Men moet ten zeerste betwijfelen, of men op
deze wijze er wel in slagen kan, den gedurende den groeitijd toenemenden invloed van het zich ontwikkelende gewas op de verdamping aan het grondoppervlak te imiteeren.
T A B E L 46

Relatieve verdamping, volgens onderzoekingen verricht te
Königsberg in Pr. 1925—1927
(Transpiration

coefficients. Königsberg in Pr.

1925—1927)

Relatieve verdamping
(Transpiration
coefficient)
Gewas (Crop)
WïïNDEKUCH

Tarwe (Wheat)
Haver (Oats)
Gerst (Barley)
Rogge (Rye)

480—560
530
590

Boonen (Beans)

520
490

Boekweit (Buckwheat)
Koolraap (Kohlrabi)
Mosterd (Mustard)

. . .
. . . .

Roode klaver (Red dover)
Witte klaver (White dover) .
Bastaard klaver (Alsike dover)
Hopperups klaver (Yellow

PlLASKI

SCHULZ

GEHRMANN

2

3

)

3

467

475—500

)

440—514
446—564

).

289
424

436
335

402
314

443

630

326

465—532

460
480

422
426

501—532
512-567-588
518—536

422—467
506

Rol klaver (Common
foot)

Birds
514
543—643

Lupine (Lupine)
Wikke (Vetch)
Serradella (Serradella)
Phleum pratense
Alopecurus prat
Festuca prat
Festuca arund
Dactylis glom
Lolium mult
Phalaris arund

395
430
. . .

440—520

520
390

465—487

564
625

712—728
718
729—729

660
699
650
560
604
581
632

x

) Directe verdamping inbegrepen. (Evaporation from soil included.)
) M e t correctie v o o r d i r e c t e v e r d a m p i n g . (With correction for evaporation
from
the
soil-surface.)
3
) Oppervlakte bedekt met glasparels; directe verdamping inbegrepen. (Soil surface
covered with glassbeads; evaporation from soil surface included.)
2
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Ook v a nditonderzoek iseendeel deruitkomsten in tabel 46 overgenomen
(waterverbruik n a aftrek v a n een zeker bedrag voor verdamping uit den
grond). 1 )
Een jaar later volgden twee andere onderzoekingen indezelfde richting n.1.
die v a n G. SCHULZ (65) en v a n E . GEHRMANN (25). Beiden w e r k t e n m e t cul-

tuurpotten gevuld m e t 6 kg zuiver zand. H e t zand werd op aanraden v a n
MITSCHEBLICH met 500 gkleurlooze glasparels (5—6 mm) bedekt om de directe
verdamping tegen t e gaan. Deze werd volgens GEHEMANN (25 blz. 895)
hierdoor bij onbebouwde potten en bij volledige verzadiging v a n het zand
m e t water t o t op minder d a n een vierde verminderd, terwijl physiologische
storingen, diebij andere methoden omde verdamping uitdengrond tegen t e
gaan optraden, uitbleven.
GEBHMANN ging ook nog n ainhoeverre deverdamping door beschaduwing
door het gewas geremd werd, door een onbebouwden cilinder met een middellijn
van 20cm concentrisch t e plaatsen in een cilinder m e t een middellijn v a n
60 cm en d a n de verdamping vanuit den onbebouwden cilinder n a t e gaan,
als de buitenste cilinder welof geen mosterdplanten droeg. Hierbij bleek, d a t
door de beschaduwing de verdamping t o t ruim de helft werd teruggebracht.
Hij meent opgrond v a ndeze onderzoekingen t e mogen aannemen, d a tde verdamping uitdengrond bij zijn proeven wel verwaarloosd mocht worden.
Geheel tegengegaan werd deverdamping opdeze wijze dus niet en derhalve
mag devraag gesteld worden of GEHEMANN niet beter h a dgedaan t e trachten
de verdamping eenigermate t ebenaderen enals correctie in rekening t e brengen.
Ook d e uitkomsten v a ndeze beide onderzoekers zijn in tabel 46 vermeld.
H e t valt op, d a t SCHULZ lagere waarden vindt dan GEHEMANN. Mogelijk hangt
dit hiermede samen d a t laatstgenoemde het watergehalte v a n het zand op
100 %van de watercapaciteit hield door zoo noodig 2of3maal daags t e gieten,
terwijl eerstgenoemde den watervoorraad eerst weer aanvulde, als er 600 cc
water door de planten verbruikt was. Verder was erindecultures geen verschil,
ook niet t e n aanzien v a n de a a n h e t zand toegevoegde voedingszouten.
Beide onderzoekers vinden, en SCHULZ vestigt daarop speciaal de aandacht
(65 blz. 845,) d a tde grassen meer water verbruiken d a nde andere gewassen.
De litaratuur over h e trelatieve waterverbruik derverschillende gewassen
is hiermede geenszins uitgeput; devoornaamste onderzoekingen meen ik echter
vermeld t e hebben en grootere volledigheid zou waarschijnlijk geen nieuwe
gezichtspunten openen.
*) I n tabel I der publicatie wordt bij elk gewas vermeld, welk bedrag voor de verdamping uit dengrond in mindering werd gebracht. Hoogste bedrag bij boekweit (5250 g
op een totaal waterverbruik v a n 18,5kg) laagste bedrag bij hopperupsklaver (750g op
21,6 kg).
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Zooals het voorafgaande heeft doen zien, loopen de door de verschillende
onderzoekers gevonden waarden nogal uiteen. Of er ten aanzien van de verdampingscoëfficient tusschen de gewassen verschillen bestaan, treedt uit de
t o t n u toe verrichtte onderzoekingen niet n a a r voren. E e n uitzondering
moet misschien gemaakt worden voor de leguminosen t e n opzichte van de
graangewassen: volgens meerdere onderzoekingen (HELLKIEGEL, LAWES,
LEMMEBMAKN en de Königsberger onderzoekers) schijnen de leguminosen een
wat lagere coëfficiënt t e hebben.
Of de grassen een hoogere verdampingscoëfficient bezitten, zooals uit
sommige onderzoekingen schijnt t e volgen, staat m.i. niet vast; het is zeer goed
mogelijk dat bij de proeven met grassen de directe verdamping een grootere rol
speelt dan bij andere gewassen,dieover 't algemeeneen hoogereopbrengst geven.
De voor de diverse gewassen gevonden cijfers bewegen zich in hoofdzaak
tusschen 300 en 500. Indien men aanneemt, d a t voor de productie van 1 kg
droge stof 400 kg water noodig is, zal men in de meeste gevallen niet veel
bezijden de waarheid zijn. Aan een dergelijk globaal cijfer heeft men genoeg,
indien het er om te doen is zich een benaderend beeld t e vormen van de waterhuishouding in den grond en men daarbij, althans eenigermate, rekening wil
houden met de opbrengsten.
Wil men de relatieve verdamping bij de verschillende gewassen onderling
vergelijken en den invloed, welke bepaalde groeifactoren op deze grootheid
uitoefenen, bestudeeren, dan is een eerste vereischte, de proef zoo t e richten,
d a t de directe verdamping uit den grond zoo klein mogelijk wordt gehouden
en voldoende nauwkeurig benaderd kan worden. Verder dient men de proeven
onder zoodanige omstandigheden t e nemen, d a t alle groeifactoren m e t uitzondering van den variabelen factor bij de proefobjecten zooveel mogelijk
gelijk zijn. Bij de t o t nu toe verrichte onderzoekingen waren deze voorwaarden
meestal onvoldoende vervuld.
Voor den invloed v a n de afzonderlijke gewassen op de waterhuishouding
in den grond is echter, ook al zou de verdampingscoëfficient voor alle normaal
ontwikkelde gewassen vrijwel dezelfde waarde hebben, niet alleen de grootte
v a n den oogst van belang, doch ook de lengte en begin- en eindpunt der groeiperiode alsmede de meerdere of mindere bodembedekking door het gewas.
H e t gaat per slot van rekening om de totale verdamping in een geheelen jaarcyclus, en deze is slechts vast t e stellen door goed opgezette proeven met
verschillende gewassen in weegbare lysimeters.
Misschien v a n meer belang dan die naar de in totaal verbruikte hoeveelheid water, is in vele gevallen de vraag naar de grondlagen waaraan de onderscheidene gewassen het water in hoofdzaak onttrekken, een vraag, welke
reeds VON SEELHOEST door zijn onderzoekingen heeft trachten op te lossen
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SAMENVATTING
HOOFDSTUK I
Algemeene beschouwingen over lysimeters
Lysimeterszijn waterdichte bakken gevuld met grond (alof niet bebouwd),
welke van onderen voorzien zijn van een inrichting voor den afvoer van het
drainwater, dat gemeten en geanalyseerd kan worden.
Deze verhandeling behandelt slechts de betrekking tusschen den regenval
(R) en de in denzelfden tijd gevormde hoeveelheid drainwater (D) uitgedrukt
in millimeters. Regenval minus drainage geeft de hoeveelheid water, welke
in de betreffende periode direct en indirect (door bemiddeling van het gewas)
uit den grond verdampte (E). Dus:
R_ D= E
Deze formule geldt slechts indien de watervoorraad in den grond aan het
begin en einde der waarnemingsperiode gelijk is, hetgeen als regel niet het
geval zal zijn. Dan is:

R —D = E ± Q
waarin Q voorstelt de toename of afname van den watervoorraad. R — D
leert dan slechts de schijnbare verdamping kennen.
Voor elke willekeurige periode is de ware verdamping slechts te bepalen
met behulp van weegbare lysimeters; men kan dan Q bepalen.Kan men de lysimeters niet wegen dan moet men zich tevreden stellen met
de bepaling van gemiddelde verdampingscijfers, door de uitkomsten der
waarnemingen in meerdere overeenkomstige perioden te middelen. Dit voert
slechts tot een resultaat indien Q nu eens positief dan weer negatief is
en gemiddeld de waarde nul nadert. Dit is het geval in de wintermaanden
en in geheele jaren indien men de waarnemingsjaren in den winter laat aanvangen. In de lentemaanden is Q als regel negatief, — de watervoorraad
neemt af •—in de herfstmaanden positief, •— de watervoorraad neemt toe.
Er is nog een andere factor, welke het verband tusschen R, D en E verstoort: regenen, verdampen en uittreden van drainwater zijn verschijnselen,
dieniet gelijktijdig plaats hebben. Het water aan het einde eener waarnemingsperiode gevallen, zal ten deele in het begin der volgende periode verdampen
en uittreden. Vooral bij maandwaarnemingen zal dit storend kunnen werken,
doch bij middelen van meerdere waarden voor dezelfde maand zal deze fout
geëlimineerd worden. Of er nog op andere wijze dan door den regen water uit
de atmosfeer in den grond binnendringt in een hoeveelheid, die ten opzichte
van den regenval van belang is, is nog steeds niet uitgemaakt.
(158) A 158

159
Tegen lysimeters als middel om de betrekking tusschen R, D en E te leeren
kennen, zijn meermalen bezwaren aangevoerd.
Het bezwaar dat men experimenteert met verwerkten grond, is van zeer
beperkte beteekenis, aangezien de grond zichop den duur zet en de doorlatendheid van kleien leemgronden in hoofdzaak berust opdein den grond gevormde
wortelkanalen; ook de wormgangen spelen daarbij een rol. Bovendien blijkt
dat D en E zeer weinig afhankelijk zijn van den aard van den grond; slechts
bij uitzonderlijke grondsoorten alszuiver grof zand en eigenlijk veen vindt men
afwijkende waarden. Dat een lysimeter met gemengden grond van een veld
waarin op geringe diepte een ondoorlatende laag voorkomt, ons geen inzicht
kan geven in de waterhuishouding in dat speciale veld, spreekt wel vanzelf. Een tweede bezwaar dat genoemd wordt is: het ontbreken van grondwater.I
Vermoedelijk is de invloed hiervan op de chemische samenstelling van het '
drainwater (nitrificatie) grooter dan op verdamping en drainwaterdebiet.
Door een eenvoudige inrichting kan men trouwens in bak-lysimeters op elke
gewenschte hoogte een grondwaterspiegel handhaven.
Het bezwaar dat bij lysimeters, in tegenstelling met het vrije veld, al het
regenwaterde grond indringt en niet ten deele bovengronds afvloeit is juist,
maar de bovengrondsche afvoer, alleen in 't winter halfjaar van beteekenis,
is zoo zeer afhankehjk van toevallige en plaatselijke omstandigheden, dat men
hiermede bezwaarlijk rekening kan houden. Zoo noodig moet deze ter plaatse
bepaald worden.
Voor de studie van drainage en verdamping kunnen lysimeters niet gemist
worden, omdat men slechts daarbij zeker is van de hoeveelheid drainwater,
terwijl bij drainproeven in 't veld hieromtrent steeds onzekerheid blijft bestaan
(daling grondwaterspiegel beneden de drains, toevloeiing van water uit de
omgeving, afvloeiing buiten de drains om, kwel).
Voor de studie der scheikundige veranderingen, welke de grondinden loop
der tijden ondergaat, is men op lysimeters aangewezen, omdat men slechts
daarbij een nauwkeurige balans kan opmaken voor de bodembestanddeelen,
terwijl men tevens instaat is na invulling van gehomogeniseerden grond, na
verloop van tijd de samenstelling van den grond op verschillende diepten t e
onderzoeken.
HOOFDSTUK II

Lysimeteronderzoekingen in verband met de betrekking tusschen
regenval, drainage en verdamping
§ 1behandelt de lysimeters te Rothamsted (Engeland). Deze bestaan uit ter
plaatse ommuurde grondblokken met een oppervlakte van 4 m2 en resp. 20,
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40en 60inch hoog (L 20,L 40en L 60).Grondsoort: zware leem met thans nog
ruim 1 % CaC03 in de bouwvoor.
De waarnemingen zijn sedert 1870 ononderbroken voortgezet. De jaarcijfers zijn in tabel 8 vermeld. Op grond van den aan het begin van dit overzicht genoemde overwegingen zijn als waarnemingsperioden de kalenderjaren
gekozen.
Van 1871—1882 nam de doorlatendheid duidelijk toe, de verdamping af.
Daarna is de toestand vrijwel constant gebleven met een geringe neiging tot
toenemen derdoorlatendheid (ziefig. 11 en 12).Ditiseenonverwacht resultaat:
men zou eerder een minder doorlatend worden van een onbebouwden grond
verwachten.
Over het tijdvak 1883—1934 bedraagt het debiet voor de lysimeters L 20,
L 40 ne L 60 resp. 51.5, 54.2 en 52.1 % van R (gemiddeld 723 mm). De dikte
der grondlaag schijnt dus geen of geringen invloed te hebben, hoewel deze niet
is buitengesloten. Ook als men het gedrag der 3 lysimeters door den loop der
jaren heen onderling beschouwt, blijkt dit zoo weinig te verschillen, dat men
met gemiddelde waarden voor de 3 lysimeters kan werken.
In fig. 5 zijn de jaarcijfers voor R en D tegen elkaar uitgezet. Uit deze
grafiek blijkt, dat er tusschen R en D een rechtlijnig verband bestaat. De lijn,
gaande door het punt voor Hm en Dm, maakt een hoek van 43°met den x-aa.
Hieruit volgt, dat de verdamping iets doch slechts weinig met den regenval
toeneemt.
Aangezien D = (R —z0) tgtx. is vindt men:
D = 0.928 R — 291 mm
en:
E = 0.07 R + 291 „
De spreiding der punten in fig. 5 is over 't algemeen gering; slechts in 3
jaren is de afwijking van de lijn wat grooter.
Hieruit volgt het merkwaardige resultaat dat, zeer enkele uitzonderingen
daargelaten, deverdamping uit denonbebouwdengrondvan jaar totjaar, ondanks
groote verschillen in den regenval, slechtsweinig variatie vertoont.
De jaarlijksche verdamping over het tijdvak 1883—-1934 bedraagt gemiddeld 343 mm. Zondert men de 3 abnormale jaren 1907, 1921 en
1929 uit dan schommelt E tusschen 295 en 400 mm (zie ook de grafieken
9 en 10).
De geringe afhankelijkheid van de jaarlijksche verdamping van R vindt
haar verklaring hierin, dat in natte jaren, waarin de weersomstandigheden
ongunstig zijn voor een sterke verdamping, dezedaarentegen bevorderd wordt
door een meer regelmatig nat zijn van de oppervlakte van den grond, terwijl
in droge jaren, waarin de weersomstandigheden gunstig zijn voor een sterke
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verdamping, deze geremd wordt door uitdroging van den grond aan de
oppervlakte.
In fig. 7 en 8 zijn, als voorbeeld voor de zomer- en wintermaanden, de
R —D grafieken geteekend voor Juli en December. In de laatste maand
(fig. 7) is de spreiding zeer gering en de verdamping onafhankelijk van R;
in Juli (fig. 8) zijn door de vroeger genoemde oorzaken de afwijkingen velen.
Bij nadere beschouwing van de jaren met afwijkende verdamping (tab. 13)
blijkt, dat de regenval in Mei—September van grooten invloed is op de verdamping en dus op het drainwaterdebiet van het betreffende kalenderjaar.
Uit tabel 14 ziet men, dat in de jaren met sterke verdamping het vooral de
maand Juli is waarin de normale regenval belangrijk overschreden wordt
(89 tegen 66 mm); verder is dan ook in April en Mei R wat hooger.
In de jaren met geringe verdamping zijn het de maanden Juni, Juli en
Augustus waarin R aanmerkelijk beneden normaal blijft; in Mei, September en
October is dit ook nog doch in mindere mate het geval.
Dat de regenverdeeling grooten invloed moet hebben, spreekt wel vanzelf.
Indien de regen volkomen gelijkmatig over het geheele jaar verdeeld viel, zou
de verdamping zeer veel grooter zijn en zou er voor drainwater vermoedelijk
niets overblijven. Het aantal regendagen is een ruwe maatstaf voor de regenverdeeling. Toch isuit tabel 13welte zien, dat in jaren met sterke verdamping
het aantal regendagen in de maanden Mei—September gemiddeld grooter is
dan het gemiddelde voor 1907—1934 (76tegen 65), terwijl in de jaren met geringe verdamping dit aantal in de zomermaanden gemiddeld kleiner is (49
tegen 65). Zie ook tabel 14.
Uit de tabellen 16 en 17 blijkt, dat de verhouding waarin de 3 lysimeters
drainwater afgeven en water verdampen slechts weinig invloed ondervindt
van degrootte van denregenval. Menkrijgt dus,gezien ookhet geringe verschil
in het debiet der 3 lysimeters den indruk, dat men bij deze grondsoort •—en
vermoedelijk geldt dit in 't algemeen voor niet zeer lichte klei- en leemgronden
— kan volstaan met een grondlaag van 50 cm dikte. Bij lysimeters met een
grondlaag van 1m dikte mag men zeker op betrouwbare uitkomsten rekenen,
terwijl men bij grondsoorten met een geringe capillaire opstijging van het water
(zand) zeker aan 50 cm voldoende heeft.
Het ware te wenschen, dat men aan het instituut te Rothamsteder toe zou
kunnen besluiten twee der lysimeters te bebouwen, of naast de bestaande, op
dezelfde wijze twee nieuwe lysimeters in te richten en deze na een paar jaren
geregeld te bebouwen, zoodat wij in de toekomst, naast de gedurende bijkans
70 jaren met zooveel zorg verzamelde gegevens met betrekking tot den onbebouwden grond, ook over gegevens voor denzelfden grond in bebouwden toestand zouden kunnen beschikken.
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§ 2. D E LYSIMETERPROEVEN TE G R O N I N G E N , 1918—1936

De installatie bestaat uit 8 bakken met een oppervlakte van 89 dm 2 en
een diepte van 1,40 m. De bakken zijn gevuld met een jongen dus kalkrijken
zavelgrond (bouwvoor) uit den Nieuwen Ruigezandster polder (Gron.). De
dikte der grondlaag is 1 m ; zij rust op een zand en grind bed.
I n tegenstelling m e t de lysimeters te Rothamsted waren die te Groningen
van 1918—1933 bebouwd; vanaf 1934 tot heden bleven ze onbebouwd.
Gewezen wordt op het verschil in het drainwater debiet tusschen de 8
lysimeters onderling, zoowel in de bebouwde als in de onbebouwde periode
(tab. 19 en 20). De oorzaak is noch in de wijze van invullen van den gehomogeniseerden grond, noch in lekkage, noch in verschil tusschen de door de
afzonderlijke bakken opgevangen hoeveelheden regenwater t e zoeken. Ook is
verschil in de hoeveelheid van het door de planten verdampte water buitengesloten, gezien de opbrengstcijfers der afzonderlijke bakken. De oorzaak
is dus waarschijnlijk te zoeken in verschil in doorlatendheid van den grond
in de lysimeters. De mogelijkheid wordt verondersteld, dat ongelijkheid in
de wormenpopulatie hier een rol speelt.
Tabel 19 geeft voor 1918—1933 (1 September—31 Augustus) een overzicht
van R en van D uitgedrukt in procenten van R. Gemiddeld wordt 27 % van
R als drainwater opgevangen.
I n 1934—1936 (1 Januari—31 December), toen de lysimeters onbebouwd
bleven, was R gemiddeld 744 m m ; er werd gemiddeld 403 m m als drainwater
opgevangen, zoodat per jaar 341 m m verdampte. In Rothamsted verdampte
van 1883—1934 gemiddeld 343 m m per jaar bij ongeveer gelijken regenval.
Ondanks het groote verschil in grondsoort bestaat er dus te Groningen en te
Rothamsted een merkwaardige overeenstemming ten aanzien van de verdamping,
welke ook in de afzonderlijke seizoenen aan den dag treedt (zie tabel 22).
Aanvankelijk werden, evenals t e Rothamsted en elders de proefjaren genomen van 1 September—31 Augustus; later werden de cijfers berekend voor
proefjaren, welke op 1 Februari aanvangen. Bij het tegen elkaar uitzetten der
R- en D-waarden bleek in het laatste geval de spreiding veel geringer te zijn
(fig. 13).De punten rangschikken zich met een paar uitzonderingen om een lijn.
gaande door het p u n t voor R m en Dm, welke een hoek van 45°20 m a a k t met
den x-as. E r bestaat dus ook hier een rechtlijnig verband en D en E worden dus
weergegeven door de volgende formules:
D = 1.01 R — 5 2 6 m m
E == 526 — 0.01 R m m
Slechts in de jaren 1921—1922, 1923—1924 en 1926—1927 zijn de afwijkingen vrij groot.
162 (A) 162

163
De totale verdamping uit den bebouwden grond vertoontderhalvevan jaar tot
jaar betrekkelijk geringe verschillen, ondanks verschil in regenval en ondanks
den verbouw van verschillende gewassen (tabel 23).
In tabel 19 (perioden 1 September—31 Augustus) zijn de schommelingen
veelgrooter,hetgeen aandeonjuiste keuzeder proefperioden istoete schrijven;
men heeft daar nog in meerdere mate met een schijnbare verdamping te maken.
Absoluut juiste waarden voor E zijn slechts met weegbare lysimeters te verkrijgen.
Gemiddeld bedraagt E voor den bebouwden grond 518 mm.
Uit tabel 24 volgt, dat in de lente de verdamping uit den onbebouwden en
die uit den bebouwden grond gelijk zijn.
Vanaf 1923ontvingen de bakken twee aan twee de N-bemesting in verschillende vormen (tabel 19).Tengevolge van de onderlinge verschillen inhet drainwaterdebiet, diereedsoptraden vóór erverschil in de bemesting werd gemaakt
en van de van jaar tot jaar optredende schommelingen in de onderlinge verhouding der debietcijfers, is het onmogelijk nu reeds na te gaan, of de Nbemestingen invloed op het debiet uitoefenen. Op den duur is echter wel
invloed te verwachten.
§ 3. V E R D E R B

LYSIMETERWAARNEMTNGEN

IN

VERBAND

MET

DE

WATERHUIS-

H O U D I N G I N D E N GROND

DICKINSON-EVANS. Hemel Hempstead (Hertfordshire, Engeland) 1835—•
1875. Zandige leemgrond begroeid met gras (tab. 25).
Voor 1854—74zijn de cijfers voor R en D uitgezet in fig. 14. De spreiding
is hier wat grooter dan te Groningen en te Rothamsted. Hoek <x is veel kleiner
n.1. 26°, waaruit volgt, dat E hier niet onafhankelijk is van R doch met R
toeneemt, zooals ook uit fig. 15 blijkt, waarin E tegen R is uitgezet.
Uit fig. 14 volgt:
D = 0.49R — 1 7 9 mm
E = 0.51 R + 179 „
en uit fig. 15:
E = 0.62 R + 110mm

De jaargemiddelden zijn: Rm = 657, D m = 143 en E m = 514 mm. De
drainage is dus 21.7 % van R.
Greaves te Lea Bridge (Hertfordshire, Engeland).
1852—1873. Eveneens zandige leemgrond begroeid met gras (tabel 27).
De grafiek vertoont een overeenkomstig beeld. Hoek a = 29°18'
D = 0.56 R — 194mm
E = 0,44 R + 194 „
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De jaargemiddelden zijn: Rm — 656, Dm = 174 of 2 6 , 6 % van 11 en
E m = 482m m .
De sterke afhankelijkheid der verdamping v a n R, in tegenstelling
m e t de praktisch gesproken onafhankelijkheid dezer beide grootheden bij
den onbegroeiden grond t e R o t h a m s t e d en t e Groningen en bij den in
vruchtwisseling bebouwden grond t e Groningen, hangt naar verondersteld
mag worden samen m e t de grasbedekMng bijdelysimeters v a n DICKINSONEVANS en v a n GREAVES: 1°. zal er vrij veel regenwater open tusschen h e t
gras blijven hangen en vandaar verdampen zonder in dengrond t e komen
en 2°. zal d e grasgroei o p d e n grond in deze lysimeters vermoedelijk sterk
afhankelijk zijn geweest v a n d e n regenval. De betere grasgroei bij veel
regen moet u i t den aard der zaak gepaard gaan m e t verdamping van
meer water door h e t gras.
„

Nader onderzoek naar de verdamping uit grasland tegenover dieuit bouwland is gewenscht.
Tabel 28geeft een overzicht v a n deinrichting van devoornaamste lysimeter
installaties en de daarmee verkregen resultaten in gebieden m e tniet al t e
zeer uiteenloopende meteorologische omstandigheden. De cijfers voor onbegroeide lysimeters zijn tusschen haakjes geplaatst.
Bij de onbebouwde gronden schommelt E tusschen 343en 392m m ,als men
den lysimeter v a n GREAVES, gevuld m e t grof zand, uitschakelt. D i t wijst er
weer op, d a tdeverdamping over eenheel jaar slechts weinig afhankelijk isv a n
de grondsoort, indien men zeer grofkorrelige humusarme zandgronden (en
misschien ook eigenlijke veengronden) buiten beschouwing laat. Gemiddeld
bedraagt de verdamping 355m m en D 50% v a n R .
Ook bij de begroeide lysimeters loopen de waarden voor E over 't
algemeen niet veel uiteen; zij liggen m e t enkele uitzonderingen tusschen
400 e n 520 m m . Middelt m e n alle cijfers m e t uitzondering v a ndiev a n
MAURICE, de G A S PAKIN en K R Ü G E R (slechts één proefjaar) dan v i n d t men

460 m m .
De cijfers voor de drainage liggen tusschen 20 en 30% v a n R ; enkele
cijfers vallen, door een sterk afwijkend karakter van den grond, buiten deze
grenzen.
§ 4 vermeldt deresultaten verkregen op enkele drainageproefvelden. Gewezen
wordt oph e tverschil tusschen dengrond in eenlysimeter (grondlaag op zandgrindbed, meestal m e tvrijen waterafloop) endenzelfden grond opeen op gelijke
diepte gedraineerd veld. H e t is echter de vraag, of dit grooten invloed heeft
op de verdamping en d u s o p h e t debiet, waarbij bedacht moet worden d a t
de verdamping grootendeels door h e t gewas beheerscht wordt.
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Besproken worden de volgende drainproefvelden:
E. RISLEE te Calèves bij Nyon, Zwitserland, 1867—1876
R = 944 mm
D = 251 „ = 27% van R
E = 693 „
HUUIG en WELT te Uithuizermeeden (Gron.) 1901—1910

R = 665 mm
D = 173 „ = 26% van R
E = 492 „
De Deensche drainageproefveldente Skovlunde bij Kopenhagen en te (/JstergaardopAmager. Deresultaten zijn samengevat intabel 29.Uitde betreffende
publicaties (22en 23)blijkt niet of menmet bouwland danwelmet grasland
te maken heeft; vermoedelijk is het laatste het geval.
Van het drainageproefveld op de Proefboerderij te Nieuw-Beerta (Gron.)
van Dr.Ir.J. H. ENGELHAEDT zijn totopheden nog geen cijfers gepubliceerd.
Bij de behandeling van de onderzoekingen naar de verdamping ingrootere
gebiedenwordt eerst hetonderzoek besproken, indertijd door ELINK STEEK(17)
in den Haarlemmermeerpolder ingesteld. Door het optreden van kwel wordt
dezaakhiergecompliceerder. ELINK STEEKvond voordeverdampingdeformule
E = 0.25 R + 135+ kwel
Aangezien hij voor de kwel uit de beschikbare gegevens een bedrag van
150mmperjaar afleidde, zoudeverdamping indenH.M.P.bij720mm regen
465 mm bedragen, een cijfer dat met de meeste reeds genoemde cijfers in
overeenstemming is.
Vervolgens wordt deaandacht gevestigd ophetfeit, datde onderzoekingen
van KELLEE naar de verdamping in de verschillende stroomgebieden van
Midden Europa ookweer cijfers geven, welke om450mmschommelen (tab.30
en 31),terwijl de verdamping slechts weinig afhankelijk blijkt te zijn van R
(a=43°17').
Waar de langs zooverschillende wegen verzamelde verdampingscijfers zoo'n
groote overeenkomstvertoonen,kunnen wij welmeteengroote mate van zekerheid
aannemen, datin Midden- en West-Europa dejaarlijksche verdamping uit den
grond 450—500 mm bedraagten dat deze verdamping van jaar totjaar slechts
geringe schommelingen vertoont.
HOOFDSTUK I I I

De hoeveelheid water, welke de gewassen tijdens den groei verdampen
Niet steeds is bijde betreffende onderzoekingen voldoende aandacht geschonken aan het direct uit den grond verdampte water of de middelen om
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de directe verdamping te verhinderen waren onvoldoende. De sedert lang te
Groningen toegepaste maatregel om den grond bij potproeven met een
laag glaskralen of fijn grind te bedekken, voldoet zeer goed; de directe verdamping wordt tot een zeer klein bedrag teruggedrongen en de planten ondervinden hiervan geenerlei nadeel. De sterk gereduceerde verdamping kan men
ten naaste bij berekenen.
De door meerdere onderzoekers geuite meening, dat de relatieve verdamping, zoodra een der groeifactoren in het minimum komt en de opbrengst
dientengevolge daalt, sterk zou stijgen, wordt door meerdere Groninger potproeven niet bevestigd :volgens deze proeven bestaat er tusschen waterverbruik
en drogestof-productie een rechtlijnig verband. Bedoelde meening zal wel haar
grond vinden in de moeilijkheid om de directe verdamping voor het juiste
bedrag in rekening te brengen of deze geheel uit t e schakelen. De directe verdamping stijgt n.1. n a a r m a t e de ontwikkeling van het gewas geringer is.
De voor de relatieve verdamping of verdampingscoëfficient, d.i. de per
gewichtseenheid geproduceerde droge stof door de plant verdampte hoeveelheid water, gevonden cijfers, loopen nogal uiteen, hetgeen vermoedelijk aan
de moeilijkheid om de directe verdamping in rekening te brengen moet worden
toegeschreven. In 't algemeen liggen de cijfers tusschen 300 en 500. Indien
men aanneemt, d a t voor de productie van 1kg droge stof 400 kg water noodig
is, zal men in de meeste gevallen niet veel bezijden de waarheid zijn.
In hoeverre de verdampingscoëfficienten voor de verschillende gewassen
uiteenloopen en de groeiomstandigheden den verdampingscoëfficient bij een
bepaald gewas beïnvloeden, k a n uit de t o t nu toe verrichte onderzoekingen
niet afgeleid worden. Wel zijn in deze onderzoekingen meerdere aanwijzingen
te vinden, dat de leguminosen een lageren coëfficiënt hebben dan de graangewassen.
Landbouwkundig is de totale verdam-ping uit den grond, vanaf het opkomen
van het zaad tot aan het oogsten van meer belang. Deze grootheid, die slechts
door goed opgezette proeven met weegbare lysimeters te bepalen is, zal voor
de verschillende gewassen uiteen kunnen loopen, doordat de directe verdamping
niet dezelfde is (verschil in groeitijd en in bodembedekking).
Daarnaast is de vraag van belang, aan welke grondlagen de verschillende
gewassen het benoodigde water voornamelijk onttrekken.
AANHANGSEL
1. Volgens M I L L B E (53, blz. 378) zou de bovenlaag van den grond
(9 inches) in J u n i 1870 ongeveer 3 % CaC0 3 bevat hebben. Aangezien het niet
wel denkbaar was, d a t in nog geen 70 jaar tijds de bovenlaag alle koolzure
kalk verloren zou hebben, vestigde ik hierop de aandacht van den directeur
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van „ R o t h a m s t e d " enrichtte ikh e tverzoek t o them om zoo mogelijk monstertjes grond uitde lysimeters voor mijt e willen laten onderzoeken. Bij afwezigheid v a n SIE E . J O H N R U S S E L L was de Assistant-Director Dr. B . A. K E E N

zoo bereidwillig omniet slechts reeds aanwezige, in 1917 genomen grondmonsters opCaC0 3 enp Ht e laten onderzoeken doch bovendien dezelfde bepalingen
te doen verrichten in speciaal voor dit doel genomen monstertjes uit de laag
0—3 inches in de 3 lysimeters. Dev a nDr. K E E N ontvangen gegevens vinden
hieronder vermelding.

P

L 20

CaCO,

H

L 40

L 60

L 20

L 40

L 60

Monsters genomen in 1917
0— 9 inches
9—18 inches

I 8,2 I 8,1 I 8,1
| 7,6 | 7,6 | 8,1

2,11
0,04

1,24
0,04

1,48
0,02

0—3 inches

Monsters genomen in 1937
I 8,0 I 8,0 I 8,0

1,18

1,03

1,62

Uit deze cijfers blijkt dus wel d a t t o t op heden de bovenlaag v a nden
grond in de lysimeters nog belangrijke hoeveelheden koolzure kalk bevat,
in tegenstelling met hetgeen het op blz. 51 vermelde onderzoek deed verwachten.
Dr. K E E N vestigde er de aandacht op,d a t uit de bovenvermelde cijfers
niet isaft e leiden, hoeveel kalk er sedert 1917 uitden grond verdween, aangezien indeeerste plaats dediepte v a nbemonstering inbeide jaren niet dezelfde
was eninde tweede plaats de kalk afkomstig isv a neenbemesting m e t kalk,
welke er indertijd in groote blokken werd overgebracht. Onderzoek v a n een
paar monsters uit de onmiddellijke omgeving op p H en CaC0 3 toonde de
ongelijkmatige verdeeling v a n de kalk in den grond aan, hetgeen bevestigd
werd bij nauwkeurige beschouwing van een groot aantal grondmonsters rondom
de lysimeters.
Aan de gevonden verschillen in het kalkgehalte v a n den grond in de 3
lysimeters is dus ook geen waarde t e hcehten.
Gaarne betuig ik hier mijn bijzonderen dank aan Dr. K E E N voor de verstrekte gegevens en voor de inlichtingen welke hij mij ookt e n aanzien v a n
andere punten zoo welwillend verschafte.
2. Op een desbetreffende vraag mijnerzijds antwoordde Dr. K E E N in
Juli 1937: „Seedling weeds are removed b y hand as soon as they appear.
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The main weeds are thistles, the seeds of which are blown into the lysimeters
from the surrounding grassland.There is a certain amount of moss, but no
a t t e m p t is made to remove it, and in recent years the q u a n t i t y has diminished,
due possibly to drier seasons. A Pearlwort, Sagina procumbens, has appeared
recently, especially on the 20-in. lysimeter.
Except for the small tillage mentioned above no other disturbance to
the lysimeters occurs".
3. Dr. K E E N schreef mij hieromtrent: „ E a r t h worms are still present
and no marked diminution in their numbers has been noticed during the
past 10—15 years, although there can be little doubt t h a t there must be less
of t h e m t h a n a t the beginning. We notice t h a t the stones on the soil surface
are brought together into small low heaps, giving the appearance t h a t some
unauthorized person has amused himself by dragging the stones together.
We believe, however, t h a t the earth worms themselves are responsible as
when the heap of stones is scattered again over the surface, worm burrows
and worms are frequently found anderneath. After scattering, the stones
become slowly regrouped.
Occasionally small deposits of clay, somewhat resembling worm casts are
observed on the underside of the blocks of soil. They are mostly noticed after
heavy rain and in the winter, and one suspects t h a t they are not due to worms
or insects but t h a t the clay is forced out from the block of soil by superincumbent pressure a t these t i m e s " .
4. Ten aanzien van het optreden van scheuren in den grond schrijft
Dr. K E E N in Juli 1937: „The soil does not shrink from the walls, nor do cracks
form in dry periods. I think t h a t some such shrinking and cracking must have
occurred during the earlier period of the lysimeters, but there is no sign
of a n y now".
5. Dr. K E E N deelde mij omtrent de oppervlakte der lysimeters mede:
„The three lysimeters had, as nearly as could be made, the same superficial
area. Measurements were made again in 1925 and the following results
were abtained:
20-inch 4.865 sq yds
40-inch 4.868 sq yds
60-inch 4.861 sq yds
De verhouding is dus als 200 : 200.1 : 199,8. Bij herleiding van de gemiddelde jaarlijksche drainage voor oppervlakten precies gelijk aan die van
L 20 zou men dus inplaats v a n 372, 391,5 en 376,3 m m krijgen 372, 391,3
en 376,7 mm, dus geen verandering van eenige beteekenis.
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6. Dr. K E E N schreef Juli 1937:„Normally the drainage water is perfectly
clear, but it becomes turbid after heavy rain. The degree of turbidity varies,
but our observer reports that on occasion it is so opaque that nothing can
be seen through a bottle of 6 in. diameter". Zie ook sub 3 laatste alinea.
7. Nu ondertusschen de drainage-cijfers over 1937 bekend zijn geworden,
is het mogelijk hier nog mede te deelen, welken invloed de handhaving van
een grondwaterspiegel in de bakken 1—4op de verdamping in het afgeloopen
jaar heeft gehad. Het resultaat vindt men in de onderstaande tabel.
Drainwater
1937

Regen
1—4

5—8

Verdamping

1—4
in %
van
5—8

1—4

5—8

%

mm

/o

September—November
December—Februari . .
Maart—Mei
Juni—Augustus
. . . .

145
235
175
215

60,3
244,8
103,1
70,1

66,4
247,1
116,6
85,3

91,0
84,4
78,3
99,1 — 9,9 —12,2
88,5
58,5
72,0
82,0 144,9 129,7

Heele jaar

770

478

515

92,8

Bebouwd 1918/19—1932/33
Onbebouwd 1933—1936 .

1—4
in %
van
5—8

291

108
123
112

254

Vóór de wijziging in den afvoer bij 1
106,8
102,0

115
-4

Uit de cijfers blijkt, dat door de bakken met grondwater (1—4) minder
drainwater werd afgegeven dan door de bakken met vrijen waterafvoer (5—8).
Bij de bakken met grondwater was de drainage dus 92,8 % van die der bakken
met vrijen waterafvoer. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen,
dat de bakken 1—4 vóór de verandering op 4jaren na steeds méér drainwater
gaven dan de bakken 5—8; in de bebouwde periode (15 jaren) gaven zij gemiddeld 7 %, in de onbebouwde periode (3 jaren) gemiddeld 2 % drainwater
meer dan 5—8.
f De verdamping bedroeg in 1937 bij 1—4291 mm tegen 254 mm bij 5—8,
dus 15 % meer. Uit den aard der zaak komt dit verschil in hoofdzaak op
rekening van het zomerhalfjaar.
Zooals verwacht mag worden zal bij bebouwing van den grond het verschil
in verdamping kleiner worden omdat, 1° de gewassen dan veel water aan den
grond zullen onttrekken, waardoor de oppervlakte gedurende het zomerhalfjaar veelvuldiger droog zal zijn, 2° de beschaduwing door het gewas
de verdamping zal remmen.
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LYSIMETER INVESTIGATIONS AT GRONINGEN AND
ELSEWHERE
BY

J. G. MASCHHAUPT
P A R T I. R A I N F A L L , DRAINAGE AND E V A P O R A T I O N

SUMMARY
CHAPTER I
§ 1.

GENERAL OBSERVATION. OBJECTIONS MADE TO TANK LYSIMETERS

Lysimeters are in general watertight tanks, filled with soil, fitted at the
bottom with an escape-pipe for the drainage water, which can be gauged and
analysed. This paper only deals with lysimeter investigations as far as they
give information on the relation between the rainfall (R) and the amount of
drainage water (D) formed in the same period, both expressed in millimeters.
Subtracting the amount of drainagefrom the rainfall, weobtain the amount
of water which left the soil by direct evaporation from the soil surface and
by transpiration from plants (E). That is:
R —D = E
This formula is only available when the quantity of water in the soil at
the beginning and at the end of the observation period is the same, which
is seldom the case. In general the following equation is of value:
R_ D= E ± Q
Q being the increase or decrease of the amount of water in the soil during
the observation. E ± Q i s the apparent evaporation.
It is possible only with a weighable lysimeter in which Qcan be measured,
to determine the realevaporationfor every desired period. By using lysimeters
which cannot been weighed, wemust content ourselves with the determination
of mean values, by averaging the results of observations made in several
similar periods. But this isonly possibleif Qisin oneperiod positive in another
period negative and if the mean value of Q approaches the value zero. This
is the case in the winter months and in whole years, if we cause the yearly
periods to begin in winter. In spring Q is in general negative (the amount of
water retained by the soil diminishes) in autumn Qis in general positive (the
amount of water stored up in the soil increases).
There is another circumstance which disturbs the real relation between R,
D and E: rainfall, evaporation and discharge of drain water do not take place
simultaneously, since on the contrary evaporation and drainage follow some
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time after the rainfall. The rainwater, fallen a t the end of a period, will evaporate and leak out a t the beginning of the following period. Especially when
observations are t a k e n monthly this circumstance will be disturbing b u t b y
averaging several values for the same month in different years, this error will
be eleminated.
Lysimeters as instruments t o study t h e relation between R, D and E have
often been criticized. Unjustly, in m y opinion.
The first objection made concerns the unnatural condition of the soil in
lysimeters; bij putting t h e soil in the lysimeters t h e natural structure of t h e
soil would be disturbed. This objection is of limited significance because,
1. the soil settles after some time, 2. the permeability of a clay or loam soil
depends only to a small extent on the capillaries in the soil, but is due in t h e
main t o innumerable small channels formed by plantroots, earth worms and
by shrinking of the soil in d r y weather. Moreover drainage and evaporation
appear t o be very little dependent on the character of the soil if extreme
cases (e.g. coarse sand poor in humus, peat soil) are excluded.
The second objection which is brought forward is the lack of a water table
in the lysimeters. This objection does not apply to lysimeters in general for
a simple arrangement makes it possible to maintain a water table in the soil
a t every desired depth.
I t is t r u e t h a t in lysimeters, as contrasted with the field, — and this is t h e
third objection made — all the rainwater penetrates the soil. B u t the run-off
is in several cases of little importance and even then only in winter time. I n
other cases it varies from field to field and it is so largely dependent on t h e
inclination and the condition of the soil surface, t h a t observations in the field
can only give us information about t h e amount on the run-off for every separate
field.
For the study of drainage and evaporation lysimeters are indispensable,
for only with these instruments can we be quite sure about the q u a n t i t y of
water which has percolated through the soil, whereas with drainage observations in the field we are always in doubt about the real amount of the
drainage.
CHAPTER I I
§ 1. T H E LYSIMETEB INVESTIGATIONS AT ROTHAMSTED

The three lysimeters consist of blocks of undisturbed ground which had
been walled in on the same spot. Surface 1/1000 acre (4.05 m 2 );depth resp. 20,
40 and 60 inches (indicated in future as L 20, L 40 and L 60). Kind of soil:
heavy loam soil which still contains a t this moment of writing, Dec. 1937,
more t h a n 1 % CaC0 3 ; the subsoil is free of CaC0 3 . The ground blocks are
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supported by perforated iron plates; the soil has consequently a free waterdischarge.
The observations have been carried on from 1870 without interruption.
The annual figures are put together in table 8.
On the ground of the considerations mentioned in the beginning of this
summary, the calender years have been selected as observation periods.
From 1871till 1882 the permeability of the soilhas considerably increased,
the evaporation diminished. From ]883till now the evaporation and drainage
have remained constant, perhaps with a minute inclination to further
decrease of the evaporation and further increase of the permeability (tables 11
and 12).
The permeability of the soil in the lysimeters at Rothamsted has also
increased since 1870, at first rapidly and since 1883 slowly. This is a very
remarkable and unexpected result, for in an uncroppedsoil one would expect a
decrease not an increase of the permeability, becausenonew root channels are
formed. Probably the free water-discharge of the soil and consequently a
more complete drying up of the soil in dry periods, is responsible for this
remarkable result.
In the years 1883—1934 the mean drainage for the lysimeters L 20, L 40
and L 60 is respectively 51.5, 54.2 and 52.1 % of the rainfall (mean 723 mm).
It thus appears that the thickness of the soil layer has but little influence on
the amount of drainwater given off bij the soil, but certainty in this regard
is not obtainable by using these lysimeters for we do not know if the structure
of the three blocks of ground is exactly the same.
The behaviour of the three lysimeters in the course of the years shows so
little difference from one another that it is possible to consider the mean
figures for the 3 gauges instead of the separate figures of the gauges.
In figure 5 the values of the annual rainfall and drainage are set against
one another. The dot diagram constructed in this way shows that the relation
between R and D is a linear one. The straight line representing the relation
between the two values and going through the dot for the average rainfall and
the average drainage, makes an angle of 43° with the cc-axis. If this angle
was exactly 45° the evaporation would be independent of the rainfall for
every value of R above 313mm and the drainage would be R-313mm. As the
angle is rather less than 45°, it follows that the evaporation increases a little
bit with the rainfall.
The relation between R and D in fig. 5 is represented by the
equation: D = (R •—x0) tga.mm
or:
D = 0.93R —291 „
and:
E = 0.07 R + 291 „
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The deviation of the dots in the diagram from the straight line representing
the relation between R and D is in general unsignificant; in 3years only is the
deviation of some more importance. Hence follows the remarkable result that
with a few exceptions the evaporation out of the uncropped soil showsfrom year
to year but small variation, notwithstanding greatdifferences in rainfall.
The average annual evaporation in the period 1883—1934 is 343 mm.
Omitting the three abnormal years 1907, 1921 and 1929, the evaporation
fluctuates between 295 and 400 mm. If we consider 3-year periods (table 9
and fig. 6),the fluctuations in the annual evaporations are still smaller (308—
371 mm).
In fig. 7and 8similarly dot diagrams are drawn for July and December as
instances for the relation between R and D in summer and winter. In December the deviation is minute and the evaporation is practically independent
of the rainfall ( a = 4 5 ° 2 4 ' ) ; in July (fig. 8) the deviations are numerous
in consequence of the causes before mentioned and the evaporation increases
with the rainfall (<x=27°5o').
The very small dependence of the annual evaporation on the annual rainfall which is proved too by diagrams 9 and 10, is quite comprehensible if we
consider what follows. In wet years the evaporation is retarded by a lower
temperature, a higher watercontent of the air and by less sunshine. But on
the other hand the evaporation is increased because te soil surface is more
regularly wet by rain. In dry years the meteorological conditions are favorable for evaporation but the upperlayer of the soilwhich is often dry, prevents
evaporation. In this way the evaporation is compensated.
Considering the years with an abnormal evaporation more closely (tab. 13)
it appears that the rainfall in the months May—September inclusive, is of
great importance for the evaporation and accordingly for the drainage in the
concerning year.
Table 14shows that in years with a high evaporation the rainfall especially
in July greatly surpasses the normal rainfall (89 against 66 mm); besides in
this case the rainfall in April and May is also somewhat higher.
In years with a low evaporation the rainfall in June—August is under the
average; in May, September and October this is also the case but to a lower
degree.
Is is easy to understand that the rain distribution will be of great influence
on the evaporation. If rain should fall equally distributed over the whole
year, the evaporation would be much higher and probably no drainage water
at all would appear. The number of rainy days is a rough standard for the
distribution of the rain. Yet table 13 shows that in years with a high evaporation the number of rainy days in May to September inclusive is on the
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average greater t h a n the mean for the years 1907—1934 (76 against 65),
whereas in the years with a low evaporation the number of rainy days in summer months is on the average smaller (49 against 65). See also table 14.
Tables 16 and 17 show t h a t the relation between the quantities of drainage
given off bij the 3 gauges with different thicknesses of soil layer and between
the quantities of water evaporated by them, is b u t little affected b y the
height of the rainfall. This fact, and the very small divergence of the amounts
of drain water produced b y the 3 gauges, confirms the conviction t h a t with
this kind of soil (and probably this applies in the same way to other clay and
loam soils, very sandy ones excepted) it suffices t o give the lysimeter a depth
of 50 cm. A lysimeter with a soil layer of 1 meter, will certainly give reliable
results.
I n the case of soils with less capillarity (e.g. coarse sand) a layer of 50 cm
is sufficient anyhow.
The investigations at R o t h a m s t e d have been running nearly 70 years and
have produced interesting results. Continuing t h e m in the same way with
uncropped soil would probably not bring new results and would also be of
little importance. I t would be of great importance however if two of the three
lysimeters (L 20 and L 60) were used with cropped soil in future, leaving bare
the third lysimeter (L 40) unless it were preferred t o arrange in the same way
two new lysimeters next to the existing ones. Perhaps it would be advisable
to lay one in grass and to crop the other in rotation in order to study the
relation between rainfall and evaporation under both conditions 1).
§ 2. L Y S I M E T E R INVESTIGATIONS AT THE AGRICULTURAL E X P E R I M E N T STATION
AT

GRONINGEN

(HOLLAND)

The lysimeter equipment a t Groningen consists of 8 t a n k s with a surface
of nearly 1 m 2 and a depth of 1.40 m (see fig. 1 and 2). They are filled with
a young sandy loam (sea deposit) on a layer of sand and gravel. The thickness
of the soil layer is 1 m. For the mechanical and chemical analysis see tables
4 a n d 5.
I n contradistinction t o the lysimeters a t Rothamsted those at Groningen
were, from 1918 t o 1933 inclusive, cropped in rotation. B u t t o make a comparison between the results of the two installations possible, the soil in the
lysimeters a t Groningen has been left bare since the summer of 1933.
Since November 1936 a water table is maintained in 4 of the 8 lysimeters
a t a depth of 1 m (see fig. 3).
*) Dr. K E E N , Assistant Director of the Experimental Station a t Rothamsted, was
kind enough to send me information about these lysimeters and also an analysis (CaC0 3
and pH) of the upper layer of the soil.
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As tables 19 and 20 show, a divergence exists between the amounts of
percolated water of the 8lysimetersin thefirst as well as in the second period
(bare soil) of the investigation. The divergence can neither be attributed to
differences made by filling the tanks, nor to leakage. Besides, the amounts of
precipitation which the individual lysimeters receive are, as a special examination has proved, precisely the same and identical with the registration of the
raingauge which is placed at some distance from the installation.
Neither can the differences in yields of the individual tanks be made responsible for the above mentioned divergence.
The possibility has been suggested that the worm population has something
to do with the matter. At first no wormswere present in the soil,they invaded
from the surrounding soil. It is therefore imaginable that the worm populations in the lysimeters differ in number and in species.
Table 19 records the figures R and D expressed in percentages of R for
the period 1918—1933 (1 September—31 August). On the average 27 % of
the rainfall is collected as drainage water, thus considerable less than with
the uncropped soil at Rothamsted with nearly the same rainfall (718 against
723 mm).
During the years 1934—1936 (1 January—31 December) when the
lysimeters remained uncropped and the mean annual rainfall was 744mm,
403 mm drainage water was collected; the annual evaporation was also
341 mm. At Rothamsted (1883—1934) the mean annual evaporation was
343 mm.
Notwithstanding the important difference in characterbetweenthe soils at
Groningenand at Rothamsted, agreement exists between the twosoils with regard
to the evaporation. The same agreement is seen in the figures for the various
seasons (see table 22).
At first the periods 1September—31 August were chosen as experimental
years as commonly is done. Afterwards the data were calculated for years
from 1Februari-31 January on the grounds mentioned already (see table 23).
By dotting these data for R and D in a diagram (fig. 13), it turned out that
the deviation of the dots was much smaller than by chosing the years 1 September—-31 August. The dots arrange themselves with a few exceptions
(1921—1922, 1923—1924 and 1926—1927) round a line which runs through
the dot for the mean rainfall and the mean drainage and which makes an
angle of 45°20' with the x-axis. Apparently in this casetoothereexists a linear
connection between R and D which is expressed by the equation:
D = 1,01 R — 526
For the evaporation we find also:
E = 526 — 0,01 R.
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Specially attention must be called to the fact t h a t the evaporation from
year to year varies comparatively little (ocis nearly 45°) nothwithstanding
differences in rainfall and varieties in crops (table 23).
Table 19 (1 September—31 August) shows differences in evaporation
which are much greater. This is due t o t the wrong choice of the observation
periods; the difference between the apparent evaporation (R—D) a n d the
t r u e evaporation (R — D ± Q) is in general greater in t h e periods 1 September
—31 August t h a n in the periods beginning in winter.
The mean annual evaporation b y the cropped soil is 518 m m .
Table 24 shows t h a t only in spring the evaporation from cropped and
uncropped soil is the same.
F r o m 1923 the lysimeters received t h e nitrogen manure two a n d two in
different forms (see table 19). The divergence in the amounts of drainage
given off b y the individual lysimeters and the varieties from year t o year
in the relation between the drainage of the individual lysimeters, make
it impossible to ascertain yet an influence of t h e N-manures on the permeability of the soil. I n the long r u n however their influence is t o be expected.
§ 3.

O T H E R LYSIMETER INVESTIGATIONS W I T H REGARD TO THE RELATION
B E T W E E N RAINFALL, DRAINAGE AND EVAPORATION

DICKINSON-EVANS. Hemel Hempstead (Herts, England), 1835—75. Sandy
loam covered with grass (table 25).
Fig. 14 is the dot diagram (R and D) for the years 1854—72. The dispersion
is somewhat greater t h a n at Groningen and a t Rothamsted. Angle a is much
smaller, namely 26°. Hence it follows t h a t the evaporation increases greatly
with the rainfall, as is also to be seen from the dot diagram fig. 15 (E •— R
connection).
According t o diagram 14:
D = 0.49 R — 179
and
E = 0.51 R + 179
and according t o diagram 15:
E = 0.62 R + 110
The mean annual figures for R, D a n d E are resp. 657, 143 and 514 m m .
D = 2 1 . 7 % of R.
GREAVES a t Lea Bridge (Herts, England), 1852—73. Sandy loam, covered
with grass (table 27).
The diagram (fig. 16) shows much resemblance with t h e diagram of the
observations of Evans (fig. 14) Angle a = 29°18'
of
D = 0.56 R — 194
E = 0.44 R + 194
(176) A 176

177
The mean annual figures a r e : R = 656m m , D = 174m m or 26.6% of
R a n d E = 482m m .
The great dependence of t h e evaporation ont h e rainfall as contrasted with
the practical independence of these quantities with uncropped soil at R o t h a m sted a n d at Groningen a n d with t h e cropped soil a t Groningen, is connected,
we m a y assume, with t h e grass covering. I n t h e first place, a good deal of t h e
rain will be suspended on the grass a n d evaporate without reaching t h e soil.
I n t h e second place, t h e yield of t h e grass on t h e soil in t h e lysimeters of
EVANS and GREAVES (sandy loam) will probably depend much on the rainfall;
in wet years the yield of grass will be greater, which involves a greater evaporation.
F u r t h e r investigations are desired on t h e evaporation from grassland in
opposition t o land cropped in rotation.
Table 28 gives a short summary of the most important lysimeter installations a n d t h e figures for drainage a n d evaporation obtained b y them. Only
the installations in countries in which t h e meteorological circumstances are
not too divergent are recorded. The figures related t o uncropped soils are p u t
in brackets.
W i t h uncropped soils t h e annual evaporation lies between 343and 392 m m ,
if t h e lysimeter of GREAVES, which is filled with coarse sand, is left out of
account. This indicates that the evaporation over a whole year is but slightly
dependent on the hind of soil, if coarse sandy soils, poor in humus — a n d perhaps t r u e peat soilstoo—areleft outofconsideration. Theaverage evaporation
is 355 m m and D expressed in percentage of R is 50 % .
W i t h cropped soils too the figures for E show in general b u tlittle variation;
with a few exceptions they lie between 400a n d 520m m .Averaging all figures,
those of MAURICE and de GASPARIN, which are less reliable a n d of K R Ü G E R

(only one year) excepted, we find D = 460 m m .
The figures for drainage in percentages of R move between 20 a n d 30;
some of the data exceed these limits in consequence of t h e strongly deviating
character of the soil.

§ 4. INVESTIGATIONS ON DRAINAGE AND EVAPORATION ON E X P E R I M E N T F I E L D S
AND ON EVAPORATION I N AREAS OE GREATER SIZE

I n this section t h e results are given of t h e few drainage experiment fields
recorded in literature. Attention is drawn t o t h e difference between t h e soil
in a lysimeter (soil on a layer of sand a n d gravel with free water discharge)
and t h e same soil int h efield drained t o the same depth. I t ishowever doubtful
if this difference is of great importance for t h e evaporation and drainage,
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whereby it should be borne in mind t h a t the evaporation for the main part
is due t o the transpiration of the crops.
The following drainage experiment fields are discussed.
E . R I S L E R at Calèves near Nyon, Switzerland; 1867—76
R = 944 m m
D = 251 „ or 27 % of R
E = 693 „
HTJDIG and W E L T at Uithuizermeeden, province of Groningen, Holland;
1901—1910. Sandy loam (sea deposit)
R = 665 m m
D = 173 „ or 26 % of R
E = 492 „
The Danish drainage experiment fields a t Skovlunde near Copenhagen and
a t 0stergaard on the island of Amager. The results are summarized in table 29.
Under the discussion of the results of observations in areas of greater size,
a n investigation made by E L I N K S T E E K inthe polder Haarlemmermeer (Holland)
is first mentioned. The case is complicated here by the well in this polder. This
investigator found as formula for the evaporation:
E = 0.25 R + 135 + well
The annual well was estimated bij E L I N K S T E E K on 150 mm. W i t h a rainfall of 720 m m the evaporation would therefore be 465 mm, a value which is
in accordance with those already recorded.
Next attention is drawn to the fact t h a t the investigations of KELLEB on
the evaporation in the different river-basins of Central Europa produced
values which move round 450 m m (tables 30 and 31), while the evaporation
turned out to be b u t little dependent on the rainfall (a = 43°17').
As the values for the evaporation gathered by different methods and under
very divergent circumstances, show such a great agreement, we may assume with
a high degree of certainty that in Central and West Europe the annual evaporation
may in general be put at 450—500 mm and that it varies from year to year but
little.
CHAPTER III

The amount of water transpired by plants
I n investigations of this subject enough attention is not always paid to
the evaporation which takes place direct from the soil, or else the methods
used t o exclude the direct evaporation were insufficient.
The best method t o repress the direct evaporation in potcultures is t h a t
applied a t the Agricultural Experiment Station a t Groningen, whereby the
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soil is covered with a layer of corals or fine gravel. The direct evaporation is
reduced to a very low value without injuring the plants, while the strongly
reduced evaporation can be estimated with sufficient accuracy.
The opinion expressed by severalinvestigators that the relative evaporation
(i.e. the amount of water transpired by the plant in producing the unit of
weight of dry matter) increases greatly if one of the growing factors sinks
beneath a minimum and in consequence of which the yield diminishes, has
not been ascertained by Groninger investigations. According to these experi
mentswithin widelimitsalinear connection seemsto exist between the produce
of dry matter and the water consumption of the plants (table 34 and fig. 17).
The above opinion is probably explained by the difficulty of estimating
the direct evaporation from a soilwhich bears plants, while the direct evaporation diminishes according as the plants are more developed.
The values found by different investigators for the relative evaporation
or evaporation coefficient, diverge rather considerably which is probably
duetothe abovementioned difficulty. In generalthefigures for the evaporation
coefficient lie between 300 and 500. If we accept that the production of 1 kg
of dry matter requires 400 kg of water, we are in most cases not far removed
from the truth.
How far the evaporation coefficients of the different crops diverge and
how far the growing conditions affect the coefficient, are questions which the
experiments which have been made up till now are not able to answer. Yet
there are several indications in these investigations which seem to justify
thepresumption that leguminouscropshave alowercoefficient than cereals.
From a practical point of vieuw the knowledge of the totalevaporation out
of the soil (i.e.evaporation + transpiration) from the moment of the germination of the seed till harvest, is perhaps of greater importance than the knowledge of the evaporation coefficient. The values for the total evaporation,
which can only be measured in well arranged experiments with weighable
lysimeters, will undoubtedly diverge for the different crops since the direct
evaporation during the growth of the different crops is certainly not the same
(differences in growing time and in soil covering).
Also, investigations are much needed about the depth at which the different crops in the main extract the water from the soil. VON SEELHORST has
already shown that the crops behave very differently in this respect.
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